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Resumo 

O presente relatório descreve as atividades realizadas no âmbito da Unidade 

Curricular de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este decorreu 

na Farmácia Baptista, em Leiria, no período entre o dia 6 de março e o dia 16 de julho de 

2017.  

Durante este período, foi possível tomar contacto com a realidade do quotidiano de 

uma farmácia nos dias de hoje, permitindo um envolvimento nas tarefas que garantem o 

funcionamento deste estabelecimento. Tive a oportunidade de realizar tarefas que vão 

desde a receção e conferência de encomendas ao atendimento ao público, tarefa dotada 

de um caráter imprevisível que permite uma aprendizagem prática ao nível da 

comunicação com o utente e busca da satisfação das suas necessidades.  

No seguimento das atividades realizadas, surgiu a possibilidade de elaborar projetos 

numa perspetiva de intervenção direta do farmacêutico na sociedade. Assim, neste 

documento estão também descritas as palestras de formação realizadas em escolas e 

numa empresa, subordinadas aos temas da exposição solar responsável e da cessação 

tabágica, assim como é apresentado um folheto informativo sobre a temática dos 

cuidados da pele do bebé e do aleitamento materno.  
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 PARTE 1 – Atividades desenvolvidas em farmácia comunitária

1. INTRODUÇÃO 

A formação teórica que nos é proporcionada no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas serve de base essencial para aquele que será o nosso futuro 

profissional enquanto farmacêuticos competentes. Naturalmente, da teoria é necessário 

passar à prática e melhor forma não haverá de aplicar os conhecimentos adquiridos do 

que nas farmácias, no contacto com o quotidiano daquela que é a maior área de 

intervenção do setor [1], junto do público e das suas necessidades.  

A Farmácia Baptista (FB) teve a sua fundação há mais de 200 anos, tendo desde 

então sofrido diversas remodelações físicas e sucessivamente mudado de proprietários. 

Atualmente, é propriedade da Drª Sandra Espírito Santo, diretora técnica da farmácia.  

Escolhi a FB para realizar o meu estágio curricular uma vez que considero que é 

uma farmácia dinâmica, com uma vasta oferta de serviços e produtos e cujo atendimento 

é muito profissional e próximo do utente. O meu estágio na FB decorreu entre 6 de março 

e 16 de julho de 2017, de 2ª a 6ª das 10h às 19h, com uma hora de pausa para almoço.  

O presente relatório está dividido em duas partes: numa primeira parte estão 

descritas as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio em farmácia comunitária e na 

segunda parte são apresentados os projetos realizados durante o meu estágio.  

2. A FARMÁCIA BAPTISTA 

2.1 Horário de funcionamento e localização 

A FB está situada no Largo 5 de outubro de 1910, nº 33/36, em pleno centro da 

cidade de Leiria. O seu horário de funcionamento é de 2ª a 6ª das 9h às 20h, aos 

sábados das 9h às 19h e aos domingos e feriados das 10h às 19h, cumprindo com o 

estabelecido na Portaria nº 277/2012 de 12 de setembro. [2] Dada a existência de 

farmácias no concelho de Leiria que garantem o serviço noturno entre as 19h de um dia e 

as 8h do dia seguinte, a FB não realiza turnos de serviço. [3] 

2.2 Recursos Humanos 

A equipa da FB é jovem e composta por oito colaboradores: diretora técnica, uma 

farmacêutica adjunta, três farmacêuticas, uma técnica de farmácia, uma auxiliar de 

limpeza e ainda um colaborador para apoio administrativo e financeiro, cumprindo com o 

previsto na legislação em vigor. [4]  

As tarefas de gestão e receção de encomendas, arrumação dos produtos, 

devoluções, controlo de prazos de validade, reposição de stocks, organização das 

montras e dos lineares, gestão das campanhas promocionais, controlo das marcações de 
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consultas, organização e manutenção do laboratório de manipulados entre outras estão 

distribuídas pelos diferentes colaboradores, sendo da sua responsabilidade. 

Eventualmente, em caso de folga, férias ou alguma impossibilidade as tarefas são 

transferidas para outro colaborador.  

2.3 Instalações  

As instalações da FB ocupam dois pisos de um edifício antigo recuperado e 

cumprem com o previsto na legislação em vigor. Para além do seguidamente descrito, 

existem instalações sanitárias nos dois pisos. [4]  

No piso térreo encontram-se (Anexo 1 – figuras 1 a 11):  

 Zona de receção e conferência de encomendas  

Nesta área, situada nas traseiras na farmácia, são enviadas, recebidas e conferidas 

as encomendas que chegam diariamente assim como a marcação de preços dos 

produtos. É também onde são realizadas outras tarefas relacionadas com a 

gestão/logística da farmácia, sempre que necessário. Trata-se de um espaço amplo, 

dotado de dois computadores, impressora e locais de arquivo de documentação diversa.  

 Zona de armazenamento 

Esta zona está dividida em várias áreas onde são armazenados os produtos e 

medicamentos que chegam à farmácia sendo garantidas condições de luz, temperatura e 

humidade controladas e adequadas à conservação dos mesmos. Para além da zona de 

expositores, os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) bem como outros 

produtos de venda livre são armazenados numa área mais próxima da zona de receção 

de encomendas, onde são organizados em diversas prateleiras. Os medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) são armazenados numa região reservada próxima dos 

balcões de atendimento, em gavetas e ainda em prateleiras destinadas à arrumação do 

seu excesso. A FB dispõe ainda de um frigorífico para armazenamento dos 

medicamentos que requerem refrigeração.  

 Gabinete de atendimento privado ao utente 

Este espaço é utilizado sempre que se pretende um atendimento personalizado e 

privado, designadamente para a medição de tensão arterial, glicemia e colesterol ou a 

administração de medicamentos injetáveis, entre outros.  

 Gabinete destinado a consultas/formações/workshops 

Neste gabinete são realizadas consultas diversas (nutrição, homeopatia, podologia) 

assim como formações internas para os colaboradores da farmácia e 

workshops/palestras realizados na farmácia para os utentes. É também utilizado para as 

reuniões da diretora técnica com os delegados de informação médica. 

 Zona de atendimento ao público 



Ana Raquel Moreira Ribeiro 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária - Farmácia Baptista 

 

 

 

 
3 

A zona de atendimento ao público é um espaço amplo dotado de cinco balcões 

virados para as duas entradas da farmácia. Existem lineares com os produtos de venda 

livre ao longo da parte detrás dos balcões assim como nas zonas laterais desta zona. Um 

pouco por todo o espaço existem gôndolas e expositores cuja localização e produtos 

expostos vai variando conforme as necessidades da farmácia. Esta zona apresenta ainda 

duas montras viradas para o exterior que ocupam grande parte da frente da farmácia e 

onde são geralmente expostas as campanhas promocionais em vigor.    

No segundo piso, encontram-se (Anexo 2 – figuras 12 e 13): 

 Gabinetes destinados a consultas/formações/workshops 

Estes dois gabinetes são utilizados para o mesmo fim do gabinete do piso térreo 

sempre que este não se encontra disponível ou que são necessárias certas condições 

específicas como climatização da sala ou presença de uma marquesa.  

 Gabinete administrativo/biblioteca 

 Laboratório  

O laboratório é utilizado para a produção, acondicionamento, rotulagem e controlo de 

medicamentos manipulados. Trata-se de um espaço pequeno, com superfícies lisas e 

facilmente laváveis, dotado de aparelhos de medição e aquecimento, ventilação, assim 

como diverso material de laboratório. As matérias primas, material de embalagem e 

respetiva documentação de registo e controlo encontram-se armazenados neste espaço, 

de acordo com o estabelecido na legislação em vigor. [5] 

2.4 Perfil do utente 

O cliente habitual da FB é, maioritariamente, idoso, reformado e fiel à farmácia há 

vários anos. São utentes polimedicados pelo que a medicação dispensada na FB é, na 

sua maioria, medicação crónica direcionada às patologias habitualmente encontradas na 

população sénior. São também clientes habituais utentes que desenvolvem a sua 

atividade profissional no centro da cidade e que se dirigem à FB nos seus horários de 

pausa, especialmente na sua hora de almoço e ao fim do dia.  

A localização central da FB, próxima do centro histórico (e por isso dos principais 

locais de interesse turístico da cidade) e da central rodoviária tornam-na numa farmácia 

frequentada por turistas de várias nacionalidades, particularmente no verão. Pelos 

mesmos motivos, é visitada por habitantes que ocasionalmente passam no centro, não se 

tratando de clientes regulares.  

2.5 Sistema informático e meios de comunicação/divulgação 

O sistema informático utilizado pela FB é o Sifarma®. Este programa apresenta 

diferentes ferramentas de gestão e informação importantes para o funcionamento da 
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farmácia. Os diferentes menus de navegação incluem funcionalidades relacionadas com 

a gestão como por exemplo o envio e receção de encomendas, alteração de preços, 

margens de comercialização e stocks, gestão de fornecedores, devolução de produtos e 

controlo de prazos de validade (PV). Ao nível do atendimento, este programa permite 

aceder à ficha do utente (onde, entre outros, se encontram dados biográficos, informação 

relativa a patologias e registo da medicação utilizada), às fichas dos produtos e à 

prescrição médica. Funciona ainda como forte base de dados uma vez que permite 

aceder, na ficha do produto, a informação relativa a posologia, indicação terapêutica, 

contra indicações, efeitos adversos, precauções na utilização assim como outras 

informações úteis no ato do atendimento, como apoio ao aconselhamento farmacêutico.  

A FB dispõe de uma página de Facebook e de um site de acesso livre. A página de 

Facebook é gerida por uma colaboradora e tem como principal objetivo a divulgação de 

serviços, campanhas promocionais, eventos e produtos disponibilizados. No site estão 

divulgados os serviços e produtos de venda livre disponíveis na FB, apresentando a 

funcionalidade de encomendas online com a possibilidade de entrega ao domicílio. 

2.6 Particularidades da Farmácia Baptista 

A FB destaca-se pela vasta oferta de serviços que apresenta, descritos no ponto 5.  

Também pelo facto de apostar bastante na área da homeopatia, particularmente na vasta 

oferta de medicamentos e produtos homeopáticos, a FB é reconhecida na cidade de 

Leiria.  

A FB dispõe de um cartão de utente próprio, associado a um programa informático 

independente do Sifarma®. Este cartão permite a acumulação de valor em todos os 

produtos comprados na farmácia sendo que, numa compra seguinte, este pode ser 

rebatido em produtos de venda livre ou continuar a acumulação, sem qualquer imposição 

de validade associada. As percentagens de desconto estão automaticamente 

parametrizados para cada tipo de produto, o que facilita o atendimento. Dada a existência 

de protocolos de colaboração da FB com diversas empresas, geralmente os descontos 

são também efetuados por via deste cartão. Além disto, com o cartão é possível ter um 

registo do perfil de cada utente, permitindo a organização dos utentes de acordo com o 

seu perfil (patológico, comercial, etário, etc). Assim, trata-se de uma ferramenta útil que 

permite uma melhor gestão de utentes, procurando ir ao encontro das suas 

necessidades. Por exemplo, a utentes integrados no grupo de consumidores regulares 

dos produtos cosméticos da Lierac®, pode ser facilmente enviada uma mensagem 

personalizada sempre que esta marca apresente campanhas promocionais. 

A FB, tendo protocolo com diversos lares de idosos do concelho de Leiria, está 

responsável por enviar a medicação para os utentes institucionalizados. Cada 
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colaboradora da farmácia está responsável por um ou mais lares sendo que os pedidos 

são recebidos diariamente por via telefónica ou e-mail e a FB encarrega-se de fazer as 

entregas sempre que necessário.  

Por fim, a FB oferece aos seus clientes a possibilidade de 30 minutos de 

estacionamento num parque subterrâneo perto da farmácia já que a zona de 

estacionamento nas proximidades da mesma é escassa.  

2.7 Atividades desenvolvidas na Farmácia Baptista 

As atividades que realizei durante os quatro meses do meu estágio encontram-se 

listadas na Tabela 1. As datas indicadas refletem o mês em que tomei contacto pela 

primeira vez com a tarefa descrita. Após este contacto, tive oportunidade de desenvolver 

a maioria das tarefas diversas vezes. As formações indicadas referem-se a formações 

internas sobre os produtos dos diferentes laboratórios, ministradas pelos delegados de 

informação médica e realizadas na FB (Tricovel®, Curaprox®, Bioderma®, Nestlé®, 

Generis®, GlobalVet®, etc) bem como a formações realizadas fora da FB (formações da 

ISDIN® sobre a linha solar e sobre a linha de cuidados da pele acneica). 

 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Receção, conferência de encomendas e marcação 

de preços 
X     

Arrumação dos medicamentos e outros produtos 

de saúde 
X     

Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos  X    

Atendimento ao público  X    

Conferência de receituário   X   

Preparação de medicamentos manipulados   X   

Controlo de prazos de validade  X    

Execução de montras e organização de 

lineares/gôndolas 
 X    

Execução de devoluções  X    

Gestão do envio de medicação para os lares X     

Formações X     

Projeto I – Palestra “Cuidados a ter com o sol”   X  X 

Projeto II – Palestra “Desabituação tabágica”    X  

Projeto III – Folheto “Cuidados da mamã e do 

bebé” 
  X   

 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades realizadas na FB 
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3. GESTÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Dado o panorama atual do setor e as dificuldades económicas passadas nas 

farmácias, um farmacêutico, mais do que um profissional de saúde, tem de ser também 

um gestor. Com efeito, só garantindo uma boa gestão das farmácias é possível que as 

mesmas sobrevivam num mercado onde a concorrência, principalmente nos grandes 

centros, é um problema e as condições financeiras nem sempre as mais favoráveis.  

3.1 Gestão de encomendas 

3.1.1 Gestão de fornecedores e tipos de encomendas  

Os fornecedores de uma farmácia são os distribuidores grossistas e os laboratórios, 

que geralmente enviam os produtos diretamente ou por via de um armazenista. Os 

principais fornecedores de uma farmácia são definidos tendo em conta, entre outros 

fatores, a qualidade e eficiência do serviço de entrega e as melhores condições 

comerciais disponibilizadas. Para além desta escolha de fornecedores principais, é 

possível escolher qual o fornecedor preferencial para cada produto de acordo com as 

condições oferecidas. 

No caso da FB, os distribuidores grossistas principais que garantem as entregas 

diárias são a Proquifa, Empifarma e a OCP. A Proquifa é o fornecedor preferencial e faz 

entrega de encomendas de 2ª a sábado de manhã e de tarde, podendo esta última 

entrega ser suprimida. A Empifarma faz a entrega diariamente de manhã, nos dias úteis. 

A OCP é o fornecedor menos utilizado só fornecendo a farmácia de 3ª a 6ª e apenas 

esporadicamente, quando os dois fornecedores anteriores não dispõem do produto 

pretendido. As encomendas são feitas através do Sifarma® ou por telefone havendo ainda 

a possibilidade de, para a Empifarma e para a OCP, serem feitas por meio de uma 

plataforma digital.  

As encomendas podem ser de diferentes tipos. As encomendas diárias são as mais 

recorrentes e realizadas, por vezes mais do que uma vez por dia, para os distribuidores 

grossistas acima mencionados. O Sifarma® automaticamente sugere produtos a 

encomendar, de acordo com o stock mínimo e máximo estabelecido para o produto e o 

fornecedor parametrizado para o mesmo. O responsável pelas compras da farmácia, 

neste caso a diretora técnica, avalia a proposta gerada automaticamente pelo sistema e 

tem a possibilidade de ajustar quantidades de produto a encomendar ou modificar o 

fornecedor do mesmo entre outras ações antes de validar a encomenda e a enviar ao 

distribuidor grossista. Os produtos que entram nestas encomendas geralmente 

correspondem aos vendidos no dia anterior, como forma de manter os stocks constantes 

sem falta de produto. Quando, no atendimento, existe a falta de um produto este poderá 

ser diretamente encomendado ao fornecedor, após obtenção da confirmação da 
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existência do mesmo em armazém, através de uma encomenda manual por via do 

Sifarma®, das plataformas digitais disponibilizadas ou telefónica. As encomendas de 

reforço de stock são usualmente feitas diretamente aos laboratórios e a sua frequência 

pode ser variável (mensal, trimestral, etc). Geralmente estas encomendas são feitas 

presencialmente no decorrer da visita dos delegados de informação médica ou 

eventualmente por via telefónica ou e-mail, resultando na elaboração de uma nota de 

encomenda. Alguns medicamentos como é o caso do Lovenox® (Sanofi) ou do Xarelto® 

(Bayer), estão frequentemente esgotados no mercado, estando rateados. Para estes 

casos, é possível fazer uma encomenda Via Verde já que os armazenistas dispõem de 

um stock destes medicamentos, disponibilizado pelo titular de Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM) dos mesmos e reservado para pedidos urgentes que são feitos por 

esta via, mediante presença de prescrição médica válida. Por último, existe a opção, no 

Sifarma®, de realizar uma encomenda instantânea quando existe alguma rutura de 

stock de um medicamento. Para esta funcionalidade, o fornecedor automaticamente 

parametrizado é a Alliance Healthcare pelo que, não se tratando de um fornecedor 

principal, estas encomendas não são realizadas na FB.  

3.1.2 Gestão de stocks 

Um dos pontos chave de gestão numa farmácia é a garantia da existência de 

medicamentos em quantidade adequada à sua procura, evitando por um lado a rutura de 

stock e por outro o armazenamento de produto sem vendas. Para garantir uma boa 

gestão neste aspeto, todos os produtos disponibilizados numa farmácia devem ter 

parametrizados um stock mínimo e máximo. Quando um produto atinge o seu stock 

mínimo, automaticamente é sugerida uma encomenda que será, posteriormente, avaliada 

e validada pelo responsável de compras. Os stocks mínimo e máximo de um produto são 

variáveis e definidos tendo em conta a rotatividade do mesmo. Estes valores devem ser 

regularmente revistos e alterados sempre que necessário tendo em conta as vendas em 

períodos anteriores, geralmente no último mês. Alguns dos fatores que podem influenciar 

esta gestão são o perfil de utentes da farmácia, a época do ano dada a sazonalidade 

inerente a alguns produtos, a disponibilização ocasional de boas condições comerciais 

por parte dos fornecedores e a existência de campanhas promocionais dos produtos.   

Ao aceder à ficha de um produto, o farmacêutico tem acesso a informação variada 

onde também constam os limites de stock definidos e o stock existente na farmácia. 

Assim, no ato do atendimento, é possível obter informação acerca da quantidade de 

produto presente na farmácia bem como da existência ou não de encomendas em curso, 

pelo que ter estes valores corretamente registados no Sifarma® trata-se de uma condição 

útil e essencial para a prestação de um bom serviço. Deste modo, sempre que seja 
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detetada uma discrepância entre o stock real e o stock informático esta deve ser corrigida 

por meio de uma contagem física, tarefa que tive a oportunidade de realizar no decorrer 

do meu estágio.  

3.1.3 Receção, conferência de encomendas e marcação de preços 

A entrada dos medicamentos e outros produtos de saúde é uma das principais 

etapas do circuito dos mesmos dentro da farmácia pelo que a garantia de eficiência e 

rigor nesta fase são premissas essenciais a uma boa gestão.  

Os produtos chegam à farmácia em contentores de plástico ou em caixas de cartão 

com a devida identificação da farmácia e do fornecedor e vêm acompanhados da 

respectiva fatura ou guia de remessa. Os produtos que requerem refrigeração vêm 

devidamente acondicionados e individualizados de forma a serem rapidamente colocados 

no frigorífico após a sua chegada. Após a receção da encomenda no back office da 

farmácia deve proceder-se à sua conferência. Para aceder à encomenda realizada, no 

menu inicial do Sifarma® é utilizada a opção “Receção da Encomendas” quando a 

encomenda já se encontra no sistema ou a opção “Gestão de Encomendas” caso esta 

não esteja ainda criada informaticamente, gerando-se manualmente a encomenda. O 

produto é identificado por leitura ótica do código nacional de produto (CNP) e 

automaticamente o sistema informático dá informação sobre a sua existência ou não na 

encomenda e a quantidade de unidades encomendadas. A existência deste código de 

uniformização das referências a nível nacional permite minimizar a ocorrência de erros na 

identificação do produto no ato da receção da encomenda. A conferência dos produtos 

passa assim por uma identificação dos produtos que chegam à farmácia, confirmando se 

de facto se tratam dos produtos encomendados, pela verificação das unidades recebidas 

bem como pelo registo do PV dos produtos que chegam, garantindo que no Sifarma® fica 

sempre registada a validade mais curta dos produtos existentes em stock. Outra 

informação que é verificada é o Preço de Venda à Farmácia (PVF) de cada medicamento 

registado na fatura e respetivas condições comerciais como bonificações ou existência de 

descontos. Esta conferência de preços faturados permite uma comparação com os 

valores de faturação anteriormente praticados e, caso seja pertinente, procurar um 

fornecedor que ofereça melhores condições.  

Uma funcionalidade recente no Sifarma® é a possibilidade de criar reservas de 

produtos. Estas reservas podem ou não ficar pagas e são associadas, por defeito, à 

encomenda diária ou a uma encomenda manual. No momento da receção da 

encomenda, aparece esta indicação ao passar o produto pelo leitor ótico e é emitido no 

final do processo um talão de reserva de produto, procedendo-se desde logo à separação 

destes produtos dos demais. 
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O Preço de Venda ao Público (PVP) dos MSRM ou os MNSRM comparticipados é 

definido pelo respetivo detentor da AIM e autorizado pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), de acordo com as normas definidas no 

Decreto-Lei nº 97/2015 [6], e encontra-se inscrito na embalagem do medicamento. Nos 

produtos de venda livre, ou seja que não apresentam o Preço Inscrito na Cartonagem 

(PIC), é ainda necessário atribuir um PVP, calculado tendo por base o PVF, a margem de 

comercialização praticada pela farmácia e a taxa de IVA em vigor. De um modo geral, a 

margem de comercialização está fixada nos 30%, com exceção dos produtos de 

alimentação infantil cuja margem é menor como forma de incrementar as vendas dado os 

altos preços praticadas pelos fornecedores. Nestes casos, o PVP bem como o IVA em 

vigor é indicado numa etiqueta colocada na embalagem do produto, aquando da receção 

da encomenda.  

Garantir que há um correto registo dos produtos rececionados, das suas 

quantidades, dos preços faturados e do PV trata-se, por isto, de uma etapa essencial 

para o bom funcionamento da farmácia. 

3.2 Gestão de devoluções 

Por vezes, podem ocorrer situações que impliquem a devolução dos produtos ao 

fornecedor, tratando-se de uma tarefa que implica ajustes no stock e na faturação com o 

fornecedor. Quando é detetada uma irregularidade que implica a devolução (erro no 

pedido, quantidade errada, erro no envio, produto fora da validade, embalagem 

danificada, desistência do utente, indicação por parte do INFARMED ou detentor de AIM 

para recolha de produto, etc) deve-se garantir, primeiramente, que os produtos a ser 

devolvidos estão devidamente segregados dos outros. [7] Posteriomente, no menu de 

“Gestão de devoluções” do Sifarma® é possível fazer o pedido da devolução, que implica 

a indicação do motivo, número da fatura associada e PVF praticado. Havendo a 

aprovação da devolução por parte do fornecedor, é emitida uma nota de crédito 

correspondente ao valor faturado que é utilizada para a regularização da devolução, 

sendo também possível a regularização da mesma com envio de outro produto. Durante 

o estágio tive oportunidade de realizar e regularizar devoluções. É importante salientar 

que, desde que o produto não saia do espaço físico da farmácia, é possível garantir que 

este esteve sujeito às condições de conservação adequadas e que por isso a devolução 

do mesmo ao fornecedor pode ser feita com esta garantia. Por este motivo, a FB não 

aceita devoluções de produtos por parte de utentes, aceitando apenas aqueles que são 

destinados a destruição. Estes são depositados pelo utente em contentores 

disponibilizados na FB e posteriormente inviabilizados através da parceria existente entre 

as farmácias, distribuidores grossistas e a VALORMED, empresa dedicada à recolha de 
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embalagens, medicamentos fora de prazo ou não utilizados pelos utentes para posterior 

reciclagem ou incineração. 

3.3 Controlo de prazos de validade 

Pelo disposto na Decreto-Lei nº 171/2012 de 24 de janeiro, as farmácias não podem 

fornecer ao utente produtos que excedam o seu PV, [7] pelo que, regularmente, deve ser 

feito o controlo dos mesmos. Para tal, através do Sifarma®, é possível selecionar os 

grupos de produtos que se quer conferir assim como os intervalos de validade 

pretendidos. É emitida uma “Listagem de Controlo de Prazo de Validade” que apresenta 

informação sobre o stock existente e o PV registado para cada produto. Posteriormente é 

realizada uma verificação manual dos PV dos produtos em causa, sendo segregados os 

produtos cujo prazo esteja a terminar ou já tenha terminado e registado o PV mais curto 

dos produtos que permanecem no local de armazenamento. Esta é também uma boa 

oportunidade para verificar o stock real dos produtos. Por fim, os dados atualizados são 

introduzidos informaticamente no sistema e os produtos segregados são devolvidos ao 

fornecedor, do modo indicado no ponto 3.2. 

3.4 Armazenamento  

A arrumação dos produtos de forma organizada e rigorosa permite uma melhor 

acessibilidade e menor probabilidade de troca de medicamentos, para além de diminuir o 

tempo despendido na recolha dos mesmos no ato do atendimento. Para todos os 

produtos da farmácia, ao proceder à sua arrumação, deve garantir-se que aqueles cujo 

PV é mais curto ficam mais acessíveis de forma a serem os primeiros a ser dispensados.  

Os MSRM são arrumados, nas gavetas, por ordem alfabética da denominação 

comum internacional (DCI) e por ordem crescente de dosagens. Os medicamentos 

genéricos (MG) são organizados por ordem alfabética do laboratório, antes dos 

respetivos medicamentos de marca. Já os MNSRM estão na zona do atendimento ao 

público, atrás dos balcões, e organizados por indicação terapêutica. Os restantes 

produtos de venda livre como produtos de puericultura ou produtos cosméticos e de 

higiene corporal (PCHC), encontram-se organizados por marca, no restante espaço da 

zona de atendimento ao público. Esta organização no espaço do atendimento é gerida 

por forma a providenciar um maior destaque aos produtos cuja venda é mais favorável 

para a farmácia, colocando-os nos lineares ao nível do olhar ou em gôndolas dispostas 

pela farmácia, por exemplo. A gestão do espaço também depende da época do ano já 

que, consoante a mesma, haverá produtos cujo destaque será mais proveitoso. A título 

de exemplo, durante o meu estágio, procurou-se dar maior destaque aos produtos 
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dietéticos na altura antes do verão e aos produtos de proteção solar, cuidados da pele e 

das unhas no ínicio do mesmo.  

Os produtos reservados são arrumados numa prateleira separada dos demais, no 

back office da farmácia, estando devidamente identificados com os dados do utente e 

separados os pagos dos não pagos. Por uma questão de gestão dos recursos, na FB, as 

reservas não pagas são guardadas pelo período de uma semana, altura a partir da qual a 

reserva é cancelada.  

3.5 Gestão na dispensa de medicamentos  

O ato da dispensa de medicamentos não implica apenas o aconselhamento 

farmacêutico, adquirindo a gestão neste ponto particular destaque na farmácia. 

É obrigação do farmacêutico, no atendimento ao público, inquirir o utente sobre as 

suas preferências e agir consoante as mesmas, particularmente no que diz respeito à 

opção por MG. Do ponto de vista económico para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

particularmente para o utente, estes são medicamentos mais baratos pelo que a sua 

venda nas farmácias é preferencial, havendo inclusivamente um incentivo para a 

farmácia de 0,35€ por cada MG vendido com PVP abaixo do preço de referência (PR), 

conceito aprofundado no ponto 4.1.3. Para além disto, no ato da dispensa há outros 

fatores a ter em conta nomeadamente a dispensa preferencial de produtos com maior 

stock ou cujo PV é menor ou a sugestão de compra de produtos cuja utilização, em 

conjunto com os pretendidos pelo utente, seja vantajosa (venda cruzada).  

4. DISPENSA DE PRODUTOS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

O farmacêutico é o último profissional de saúde que contacta com o medicamento 

antes da sua dispensa, devendo prestar esclarecimentos no sentido de garantir o seu uso 

responsável e informado. É obrigação do farmacêutico usar linguagem adequada, de 

modo a permitir a correta transmissão da informação, bem como garantir o sigilo 

profissional no ato do aconselhamento. [4] Ao nível deste ato, deve ser transmitido ao 

utente a posologia do medicamento, modo de administração, possíveis efeitos laterais, 

considerações importantes relacionadas com seu uso (por exemplo necessidade de toma 

em jejum) e contra indicações (por exemplo gravidez, insuficiência renal). O farmacêutico 

deve ainda avaliar a possibilidade de desenvolvimento de interações e reportar o 

aparecimento de reações adversas aos medicamentos não previstas no resumo das 

características do medicamento (RCM), transmitindo a informação ao INFARMED através 

do seu portal de Farmacovigilância.  
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4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

São considerados MSRM aqueles que possam constituir risco para saúde se usados 

sem vigilância médica ou para fins que não os autorizados, que sejam destinados a 

administração parentérica ou contenham substâncias cujas reações adversas e atividade 

é necessário aprofundar.[8] Durante o estágio, contactei com todos os tópicos a seguir 

descritos. 

4.1.1 Receção e validação da prescrição médica 

No momento da receção da prescrição médica, deve ser verificada a sua validade já 

que esta é condição essencial para a validação da mesma. Sempre que exista alguma 

dúvida com a receita, o farmacêutico deve entrar em contacto com o prescritor no sentido 

de a esclarecer, tarefa que realizei. A prescrição deve indicar a DCI do medicamento, 

forma farmacêutica, dosagem, posologia e número de unidades. Esta pode ser [9]: 

 Prescrição manual: esta prescrição não pode ser rasurada ou escrita 

com cores diferentes, tem de apresentar a vinheta do local de prescrição e do prescritor 

bem como a sua assinatura. Tem a validade de 30 dias e o seu uso está reservado a 

situações pontuais (falência de sistema informático, prescrição ao domicílio, inadaptação 

do prescritor ou outra situação até um máximo de 40 receitas por mês).   

 Prescrição eletrónica materializada: trata-se de uma prescrição 

impressa e elaborada com recurso a software próprio. Esta não é renovável e tem a 

validade de 30 dias salvo se se tratar de um tratamento de longa duração, tendo nesses 

casos até 3 vias com a validade de 60 dias. A assinatura manuscrita do prescritor é 

obrigatória e só podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos num máximo de 

duas unidades cada um. 

 Prescrição eletrónica desmaterializada: neste caso, o utente recebe 

uma Guia de Tratamento em papel (que não é necessário deixar na farmácia) ou uma 

mensagem no telemóvel. Em qualquer dos casos, são utilizados, na farmácia, os códigos 

de dispensa e código de direito de opção para aceder à prescrição automaticamente no 

Sifarma®. A validação deste tipo de receita não implica a dispensa de todos os 

medicamentos prescritos, podendo ser dispensada por partes. Neste caso, cada 

medicamento prescrito tem validade de prescrição independente dos demais e não existe 

limite de unidades prescritas.   

4.1.2 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, tais como a buprenorfina ou o 

tapentadol, por aturem ao nível do sistema nervoso central e poderem induzir 

dependência, estão sujeitos a um controlo especial e a sua prescrição implica o recurso a 

uma receita especial, tendo de ser prescritos isoladamente. Ao nível da farmácia, estes 
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passam por dois pontos de controlo. Na receção da encomenda, estes medicamentos 

devem vir isolados e acompanhados de documentação de requisição próprios. 

Dependendo do fornecedor, estes documentos são enviados em cada encomenda ou 

mensalmente, devendo em todo o caso o farmacêutico assinar, carimbar, datar e 

devolver o duplicado. Na dispensa ao utente, o farmacêutico deve recolher as 

informações (nome, morada e número de identificação) referentes ao utente, ao 

adquirente e ao médico prescritor. Terminada a venda é emitido um comprovativo de 

venda que deve ser anexado à cópia da receita e guardado, por 3 anos. Mensalmente, 

até ao dia 8 do mês seguinte, deve ser enviada ao INFARMED a listagem com o registo 

de saídas destes medicamentos, emitida através do Sifarma®.[8][9][10] 

4.1.3 Medicamentos genéricos e preços de referência 

Um MG é definido como um “medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência 

com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”. Este tipo de medicamentos apresenta a mesma 

qualidade, segurança e eficácia que o medicamento de referência e é mais barato. 

Assim, a sua dispensa na farmácia é preferencial. [11] 

Este tipo de medicamentos está associado a um sistema de preços particular. 

Entende-se por PR a média dos 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo de 

medicamentos e é este o valor utilizado pelo SNS para estabelecer a comparticipação do 

Estado dos medicamentos desse grupo. Por lei, as farmácias estão obrigadas a ter em 

stock no mínimo 3 medicamentos dos 5 mais baratos de cada grupo homogéneo. [6][8] 

Ao utente é reservado o direito de opção pelo que, caso opte por um medicamento cujo 

PVP é superior ao respetivo PR, terá de pagar a diferença entre estes dois valores. [12] 

4.1.4 Planos de comparticipação e conferência de receituário 

A comparticipação do Estado em medicamentos prescritos aos utentes do SNS só é 

válida mediante prescrição médica e pode estar associada ao regime de comparticipação 

geral ou especial. Quanto ao primeiro, a comparticipação é fixada consoante 4 escalões - 

A, B,C e D - cuja comparticipação sobre o PVP dos medicamentos é, respetivamente, 

90%, 69%, 37% e 15%. Os grupos farmacoterapêuticos que integram cada escalão estão 

sujeitos a revisões periódicas. O regime de comparticipação especial é aplicável a certo 

tipo de beneficiários, particularmente os pensionistas com baixos rendimentos sendo 

acrescida 5% de comparticipação no escalão A e 15% nos restantes, bem como a certos 

tipos de patologias/grupos de utentes. Nestes casos, a comparticipação é fixada em 

diploma próprio (que deve estar expressamente indicado na prescrição) e são exemplo 
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destas patologias a doença de Alzheimer e a psoríase. Existe a possibilidade de 

comparticipação por parte de alguns subsistemas de saúde de índole profissional que 

permitem uma comparticipação independende ou complementar à do SNS aos seus 

beneficiários, como é o caso de SAMS Quadros. [12] 

A todas as prescrições manuais ou materializadas é atribuído um número de série, 

impresso no seu verso, formando-se lotes (até um máximo de 30 receitas) para cada 

entidade comparticipante. No ínicio de cada mês, é feita a conferência do receituário do 

mês anterior, tanto a nível técnico (verificar se o medicamento e quantidade prescrita 

corresponde ao aviado) como administrativo (verificar a validade da prescrição à data do 

aviamento, se a assinatura do prescritor e do utente está presente). Caso exista alguma 

irregularidade, é necessário proceder à sua correção. Quanto um lote de 30 receitas se 

encontra completo, pode proceder-se ao fecho do lote, no Sifarma®, havendo a emissão 

do verbete de identificação do lote. Posteriormente, é emitida a Relação de Resumos de 

Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade. Até ao dia 5 do mês é enviado ao 

Centro de Conferência de Faturas as receitas e documentação referente ao SNS e à 

Associação Nacional das Farmácias (ANF) os documentos referentes às demais 

entidades comparticipantes. Assim, o objetivo desta conferência é que a farmácia seja 

reembolsada do valor da comparticipação dos medicamentos.  

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

OS MNSRM são os medicamentos que não se enquadram na definição de MSRM, 

não sendo comparticipados, salvo algumas exceções. [8] Dada a sua venda livre na 

farmácia, é necessário prestar particular atenção à problemática da automedicação. Esta 

é definida como a “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine 

ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade” [13]. No 

entanto, o uso incorreto dos fármacos pode implicar o aparecimento de problemas não só 

de saúde individual como também de saúde pública. Por isso, a garantia de um bom 

aconselhamento farmacêutico é essencial para garantir uma auto-medicação segura. 

A venda dos MNSRM é fortemente influenciada pela sugestão ao balcão por parte do 

farmacêutico e os produtos vendidos variam muito de acordo com a época do ano. Por 

exemplo os anti-gripais, analgésicos e anti-inflamatórios orais, soluções de lavagem nasal 

ou xaropes antitússicos são mais procurados na altura das gripes e constipações ao 

passo que na época balnear são mais procurados cremes para a cicatrização de pele 

com eritema solar ou para tratamento de picada de insetos.  
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4.3 Outros produtos dispensados na Farmácia Baptista 

Os PCHC estão englobados na definição de produto cosmético, entendido como 

“qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes 

externas do corpo humano (…) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, 

mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais.” [14] Ao nível destes produtos, 

as principais marcas trabalhadas na FB são a Bioderma®, Anjelif®, Martiderm® e Lierac®. 

Incluem cuidados específicos de rosto (anti rugas, anti manchas, pele acneica) e de 

corpo (cremes hidratantes e esfoliantes) bem como soluções de limpeza e produtos de 

proteção solar. Outros produtos são direcionados à saúde oral (colutórios, pastas 

dentífricas) e capilar (champôs anti queda, controlo de oleosidade, anti caspa).  

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios e não 

medicamentos pelo que, apesar de apresentarem um efeito benéfico na saúde, não 

podem ser alegadas propriedades profiláticas ou terapêuticas a estes produtos. [15] 

Apesar disto, é função do farmacêutico esclarecer o utente que estes produtos não 

substituem um regime alimentar variado e alertá-lo para possíveis contra indicações. Os 

principais suplementos dispensados na FB são os destinados à fadiga física e mental e 

os suplementos energéticos para desportistas.   

Os medicamentos de uso veterinário disponibilizados na FB são os desparasitantes 

internos (pasta oral, comprimidos) e externos (ampolas e coleiras), anticoncepcionais 

orais e produtos de limpeza e desinfestação de superfícies e animais. Recentemente, a 

FB aderiu a um serviço disponibilizado pela ANF que possibilita um contacto próximo com 

médicos veterinários para esclarecer questões que surjam no atendimento assim como 

fornece à FB orientações no sentido de garantir a existência em stock dos principais 

medicamentos veterinários vendidos na zona de Leiria. 

Os medicamentos homeopáticos são obtidos “a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito 

na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado membro” [8]. Conhecida pela variedade de produtos homeopáticos que oferece, a 

FB dispõe de medicamentos homeopáticos cuja dispensa usualmente provêm de 

indicação médica (gotas orais, grânulos, comprimidos) mas também existem outros 

(como o Stodal® (Boiron), Oscillococcinum® (Boiron) ou Cicaderma® (Boiron)) que são 

essencialmente vendidos por sugestão ao balcão.  

Dada a existência de diversos princípios ativos em múltiplas formas farmacêuticas, 

produzidos a nível da industrial, a necessidade de produção de medicamentos 

manipulados é menor pelo que, atualmente, são muito poucas as prescrições destes 

medicamentos que chegam à FB. Definidos como “qualquer fórmula magistral ou 
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preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” 

[16], existem alguns manipulados com produção exclusiva na FB como é o caso do 

creme hidratante para mãos ou o pó absorvente de transpiração para os pés, produtos 

bastante procurados pelos utentes.  

Por fim, são vários os dispositivos médicos existentes na FB. Estes são “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação (…) cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” [17] Os mais 

dispensados na FB são os ortopédicos (meias de compressão e de descanso, calçado), 

os destinados a recolha de fluidos corporais (sacos coletores de urina e fraldas para 

incontinência urinária) e os destinados a pequenas lesões (pensos, compressas, 

ligaduras).  

5. SERVIÇOS E OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS PELA 

FARMÁCIA BAPTISTA 

De acordo com o disposto na Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, [18] as 

farmácias podem prestar diversos “serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do 

bem-estar dos utentes”, nomeadamente apoio domiciliário, administração de 

medicamentos, campanhas de informação, programas de cuidados farmacêuticos e 

colaboração em programas de educação para a saúde, entre outros. 

Para além da realização de alguns workshops sobre temas variados e de rastreios 

capilares, dermatológicos ou cardiovasculares promovidos na farmácia, os principais 

serviços da FB estão seguidamente descritos.  

5.1 Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

O serviço mais habitual na FB é a medição da tensão arterial (gratuita) bem como a 

medição de parâmetros bioquímicos como a glicemia, colesterol total e triglicerídeos e é 

realizado no gabinete de atendimento privado. Os utentes geralmente procuram este 

serviço como forma de controlo regular destes parâmetros, particularmente no caso de 

hipertensos ou diabéticos. Durante o estágio, tive várias oportunidades de realizar estas 

tarefas, permitindo o estabelecimento de uma relação mais próxima com alguns utentes.  

5.2 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis  

As farmácias estão habilitadas a realizar a administração de medicamentos injetáveis  

e de vacinas não integradas no Plano Nacional de Vacinação. [18] A FB tem duas 

farmacêuticas habilitadas pela Ordem dos Farmacêuticos para realizar este serviço. Este 
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é realizado no gabinete de atendimento privado, que está dotado de meios necessários à 

intervenção urgente em caso de reação anafilática.  

5.3 Consultas de nutrição 

As consultas de nutrição são realizadas, no espaço da FB, todas as quartas-feiras de 

manhã e quintas-feiras durante todo o dia. Estas consultas resultam de uma parceria 

entre a farmácia e a Easyslim®, são realizadas por uma nutricionista profissional e os 

produtos da marca que são sugeridos ao utente no decorrer da consulta são vendidos na 

FB. Este é um serviço muito procurado pelos utentes, havendo um bom feedback por 

parte dos clientes já habituais destas consultas.  

5.4 Serviço de podologia 

O serviço de podologia é recente na FB, tendo tido início no mês de julho. Este 

decorre na FB mensalmente, às terças-feiras, e as consultas são realizadas por uma 

podologista que realiza uma avaliação aprofundada às alterações e patologias existentes 

nos pés e unhas, sugerindo os melhores produtos a utilizar em cada caso. Por ser um 

serviço ainda em crescimento, este é essencialmente sugerido aos utentes na 

abordagem ao balcão.  

5.5 Serviço de aconselhamento em aleitamento materno 

O serviço de aconselhamento em aleitamento materno é providenciado por uma 

enfermeira especialista no tema que se desloca à farmácia sempre que uma grávida ou  

lactante o requisita, havendo também a hipótese de apoio ao domicílio. Com este serviço 

são esclarecidas as dúvidas sobre o aleitamento materno que a utente possa ter, 

existindo um acompanhamento personalizado no apoio à amamentação. Este foi um 

serviço pioneiro na cidade na altura em que foi implementado, há cerca de uma década, 

e muito procurado na altura. Atualmente, não tem tanta procura.  

5.6 Serviço de desabituação tabágica 

As consultas de desabituação tabágica são realizadas por um terapeuta da Facilitas 

Healthcare®, empresa que apresenta um tratamento a laser inovador na cessação 

tabágica, como será explicado mais adiante no Projeto II. Estas decorrem na FB e são 

agendadas de acordo com as disponibilidades do utente e do terapeuta, não havendo um 

horário previamente fixo. Este é um serviço que apresenta um bom feedback dos utentes 

e uma procura crescente por parte de fumadores dada a existência de resultados rápidos 

e eficazes.   
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5.7 Consultas de homeopatia e análise bioquântica 

As consultas de homeopatia são realizadas por médicos homeopatas por marcação, 

não existindo um horário de consultas fixo. Geralmente na primeira consulta é feito um 

levantamento dos problemas referenciados pelo utente, sendo por isso mais demorada, e 

posteriormente existem consultas mensais mais curtas para monitorização do tratamento 

implementado. Existe ainda a possibilidade de realização de uma análise bioquântica, 

técnica realizada por uma médica homeopata e que tem por base a deteção de 

alterações vibracionais nas células do organismo humano, através de um sensor, 

resultando num relatório de diagnóstico das modificações presentes nos vários órgãos 

que podem, ainda, não estar associadas a patologia.  

6. BALANÇO FINAL DO ESTÁGIO NA FARMÁCIA BAPTISTA 

Como forma de conclusão, na Figura 14 está esquematizada uma análise SWOT 

(Strengths-forças, Weaknesses-fraquezas, Opportunities-oportunidades, Threats-

ameaças) do meu estágio na FB. As forças e fraquezas, parâmetros de avaliação interna, 

referem-se ao estágio em si ao passo que as ameaças e oportunidades são referentes às 

condições externas, algumas proporcionadas pela própria farmácia, que tiveram impacto 

no estágio.  

 

 

 

Forças 

- Bom relacionamento e 
acompanhamento por parte da equipa 

durante todo o estágio  

- Explicação detalhada e contacto com as 
diversas funcionalidades do Sifarma®  

- Explicação pormenorizada dos diversos 
produtos de venda livre existentes na 

farmácia 

- Envolvimento nas atividades 
desenvolvidas na farmácia durante o 

estágio  

- Contacto com os diversos serviços     
disponibilizados na farmácia  

 

 

Oportunidades 

- Colaboração da farmácia com algumas 
entidades (facilitou a possibilidade de 

fazer alguns projetos) 

- Oportunidade de realizar várias 
formações e estar presente em eventos 

promovidos na farmácia  

- Dinamismo da farmácia 

Fraquezas 

- Pouca variedade de experiências no 
atendimento ao público 

- Pouca preparação de medicamentos 
manipulados 

 

 

 

  

Ameaças 

- Pouco movimento de clientes ao balcão 

- Concorrência competitiva no centro da 
cidade 

- Falência recorrente do sistema 
informático 

 

 

 

 

Estágio na 
Farmácia 
Baptista 

Figura 14 – Análise SWOT do estágio realizado na 

FB 
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 PARTE 2 – Projetos desenvolvidos durante o estágio

 

PROJETO I – PALESTRA “CUIDADOS A TER COM O SOL” 

1. ÂMBITO DO PROJETO 

Nos últimos anos, o mundo tem-se deparado com um aumento da incidência de 

problemas cutâneos decorrentes da excessiva e desprotegida exposição solar, 

particularmente o cancro da pele, a doença oncológica mais comum. [19] Dado o caráter 

evolutivo destas doenças, a importância da prevenção o mais precocemente possível 

ganha particular destaque. Neste sentido, apostar na prevenção das doenças cutâneas 

associadas ao sol, nas crianças, torna-se numa das estratégias de promoção da saúde 

mais prementes da atualidade.  

Faz parte da missão do farmacêutico, enquanto profissional de saúde com um 

contacto privilegiado com a população, estar sensível à realidade dos problemas de 

saúde no mundo atual, com o intuito de implementar estratégias de promoção da saúde 

pública. Neste sentido, surgem várias abordagens que o farmacêutico tem à sua 

disposição, sendo a elaboração de palestras de formação uma delas.  

Deste modo, fará todo o sentido uma intervenção do farmacêutico nas escolas como 

forma de promoção de comportamentos seguros e responsáveis na exposição solar. É 

com este propósito que surgiu este projeto: a elaboração de palestras de 

consciencialização para os cuidados a ter na exposição ao sol, em escolas.  

2. A RADIAÇÃO SOLAR E OS SEUS EFEITOS 

2.1 A RADIAÇÃO SOLAR 

A radiação solar inclui a luz visível, a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta 

(UV) e é responsável pela manutenção de diversos processos na terra como a 

fotossíntese e a regulação da temperatura atmosférica. A radiação ultravioleta pode ser 

subdividida em UVA, UVB e UVC. De acordo com o seu comprimento de onda, as 

radiações têm maior ou menor poder de penetração cutânea: a radiação UVA atinge a 

superfície da terra na sua totalidade e penetra na pele, atingindo a derme, onde é 

responsável pela indução de alterações fisiológicas que levam ao envelhecimento 

precoce da pele. A radiação UVB é em parte filtrada na camada de ozono, atingindo a 

superfície da terra em menor quantidade. Esta radiação apenas penetra na epiderme e é 

responsável pelas queimaduras solares e pela produção de vitamina D. A radiação UVC, 

a mais energética e perigosa para a saúde, fica retida na camada de ozono na atmosfera, 

não alcançando a superfície terrestre. [20] [21]  
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2.2 EFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAR NA PELE 

A pele, dada a sua localização exterior e a sua extensão no corpo humano, é o órgão 

mais afetado pela exposição solar. A radiação UV é responsável por alterações 

estruturais e funcionais que promovem o estabelecimento de estados inflamatórios, 

envelhecimento cutâneo precoce e cancro. [22]  

2.2.1. Efeitos agudos – eritema solar e fotodermatoses 

Um dos efeitos agudos da radiação UV é a indução da inflamação que resulta da 

ativação de cascatas de vias inflamatórias na pele, culminando no aparecimento do 

eritema solar, mais vulgarmente conhecido por queimadura solar ou “escaldão”. [22] Esta 

lesão é caracterizada pela presença de edema e sensação de calor, dor e prurido e pode 

ser classificada em três graus conforme a sua gravidade: primeiro grau (quando se limita 

à epiderme), segundo grau (quando atinge parte da derme, ocorrendo edema e formação 

de bolhas) e terceiro grau (quando se trata de uma queimadura mais profunda associada 

a destruição intensa dos tecidos). Geralmente, a exposição solar origina queimaduras de 

primeiro grau ou, eventualmente, de segundo grau. [23]  

Em alguns casos particulares, podem ocorrer reacções exacerbadas e menos 

comuns após exposição à radiação solar, como é o caso de: 

 Fotodermatoses induzidas por agentes externos: a fotossensibilização pode ser 

por contacto (devido a compostos presentes em produtos cosméticos ou em certas 

plantas) ou sistémica (provocada por certos medicamentos como a furosemida, o 

diazepam ou o atenolol).  

 Fotodermatoses idiopáticas (urticária solar, prurigo actínico, erupção polimorfa 

solar) 

 Doenças/síndromes que apresentem fotossensibilidade cutânea agravada pelo sol 

(vitiligo, rosácea, herpes simplex, entre outros) [24] 

2.2.2 Fotoenvelhecimento cutâneo 

O fotoenvelhecimento cutâneo depende do grau de exposição solar e da quantidade 

de melanina presente na pele e ocorre principalmente nas zonas mais expostas ao sol 

como a face, pescoço e braços. Os principais sinais deste tipo de envelhecimento 

incluem o aparecimento de rugas profundas, manchas de pigmentação (hiper ou 

hipopigmentação), perda de tonicidade e secura da pele. A radiação UV, em particular a 

UVA, ativa receptores nos queratinócitos e fibroblastos da pele que induzem a quebra 

das moléculas de colagénio existentes na matriz extracelular e a diminuição da síntese 

de novas moléculas, promovendo alterações estruturais da pele. [25] Pode, ainda, surgir 

uma lesão denominada queratose actínica, uma lesão pré cancerosa caracterizada pelo 
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aparecimento de pequenas manchas vermelhas/acastanhadas ásperas, de superfície 

escamosa. [26] 

2.2.3. Cancro da pele  

A exposição à radiação UV é o principal fator de risco modificável de cancro da pele e 

outros problemas cutâneos, estando associada aos dois principais tipos de cancro de 

pele: melanoma e não melanoma. Apesar de ser o tipo de tumor menos frequente, o 

melanoma é a lesão mais perigosa, afetando indivíduos de qualquer idade e requerendo 

intervenção imediata dado o seu elevado poder invasivo de outros tecidos. [22][27] 

Indivíduos com pele mais clara, que frequentam solários, com história familiar de cancro 

de pele, que estejam sujeitos a intensa exposição solar e/ou que tenham tido 

queimaduras solares graves em criança ou com frequência na vida adulta são mais 

propensos ao aparecimento de lesões oncológicas cutâneas. Também a idade é um fator 

de risco já que o acumular de lesões ao longo da vida diminui a capacidade de 

recuperação da pele e pode culminar num quadro de cancro de pele. [19] [28]  

A radiação UVA, que penetra da derme, tem a capacidade de gerar um ambiente pró 

oxidativo responsável por subsequentes danos no DNA. Já a radiação UVB, ao nível da 

epiderme, é directamente absorvida pelo DNA, promovendo o aparecimento de mutações 

génicas. [22] O potencial mutagénico da radiação UVB na indução de cancro da pele é já 

bem caracterizado. No entanto, apenas estudos mais recentes se referem à radiação 

UVA também como um potencial agente carcinogénico dado induzir stress oxidativo a 

nível celular, apresentar menor capacidade de indução da produção de melanina e o 

facto de se observar um aumento da incidência de melanoma desde a década de 1980, 

altura em que os protectores solares apenas garantiam proteção contra a radiação UVB. 

[21] 

O controlo periódico de lesões cutâneas é a mais importante forma de deteção 

precoce de cancro da pele. Idealmente, a vigilância dos sinais e manchas da pele deve 

ser feita mensalmente e deve ser observado todo o corpo, não esquecendo zonas menos 

evidentes como o couro cabeludo. Manchas com bordos assimétricos, que tenham 

aumentado de tamanho ou modificado a sua cor, que libertem secreções ou sangrem 

devem ser reportadas a um médico. Uma forma simples de memorizar os aspectos a 

avaliar é através da regra ABCDE: A (lesão assimétrica?), B (bordos irregulares ou 

indistinguíveis?), C (mudança de cor?), D (diâmetro superior a 6 mm?) e E (evolução de 

tamanho, forma ou comportamento ao longo do tempo?). [29] 
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2.2.4. Mecanismos de defesa da pele 

Como forma de minimizar os danos da radiação UV, a pele ativa alguns mecanismos 

de proteção com o intuito de diminuir a sua penetração cutânea. Um destes mecanismos 

é o aumento da espessura da epiderme por aumento da proliferação de queratinócitos. 

Um outro mecanismo é a produção de melanina, principal fator responsável pela 

sensibilidade à radiação e pela tez da pele. Esta apresenta duas formas químicas: a 

eumelanina, um pigmento escuro, e a feomelanina, um pigmento amarelado. A forma 

com maior capacidade de bloquear a penetração dos fotões UV é a eumelanina, 

pigmento abundante em pessoas cuja pele é naturalmente mais escura. Deste modo, 

pessoas com pele mais clara têm menor quantidade de eumelanina pelo que são mais 

sensíveis à radiação e apresentam maior risco de desenvolver cancro da pele. [22]  

Ao existir a exposição solar, ocorre o processo conhecido como bronzeamento que 

mais não é do que um mecanismo de defesa em que ocorre a produção e acumulação 

epidérmica da melanina como forma de combate à agressão provocada pela radiação. 

[22] Tendo em conta a susceptibilidade a queimaduras e a capacidade de bronzeamento, 

são definidos seis fototipos de pele, segundo a classificação de Fitzpatrick. Os fototipos I 

e II correspondem a indivíduos que quase sempre se queimam e cuja capacidade de 

bronzeamento é mínima. Os fotótipos III e IV correspondem a indivíduos que conseguem 

adquirir algum bronzeado e que se queimam menos. Os fotótipos V e VI (pessoas de pele 

escura e de pele negra, respetivamente) correspondem a indivíduos que não se queimam 

dado os elevados níveis cutâneos de melanina. [30] 

Também a presença de antioxidantes endógenos enzimáticos (glutationa, catalase, 

superóxido dismutase) e não enzimáticos (vitamina C, vitamina E) na pele parece 

desempenhar um papel na proteção das células dos danos oxidativos foto induzidos. [25] 

 2.3 OUTROS EFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAR 

Apesar de ser na pele que os malefícios do sol mais se evidenciam, os seus efeitos 

estendem-se a outros órgãos como é o caso dos olhos. O olho é o único órgão que 

permite a penetração da luz visível no corpo humano e apresenta algumas 

particularidades anatómicas e fisiológicas que lhe garantem proteção da luz excessiva 

como é o caso das pestanas, das sobrancelhas e do reflexo de miose. Tal como na pele, 

a radiação UV penetra no olho a diferentes profundidades, atingindo camadas mais 

profundas os fotões UVA. No entanto, a radiação que atinge as camadas mais internas 

como a retina é mínima graças à capacidade de filtro das camadas mais superficiais do 

olho. Apesar disto, estas estruturas/mecanismos de proteção, quando o olho é sujeito a 

elevada exposição solar, não garantem uma proteção totalmente eficaz. Assim, a 

exposição desprotegida e prolongada ao sol pode provocar, a nível ocular, reacções 
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inflamatórias como a fotoqueratite (ao nível da córnea) e fotoconjuntivite (ao nível da 

conjuntiva). Também pode desencadear o aparecimento de pterígio (crescimento de 

tecido da conjuntiva por cima da córnea) e de cataratas. Ambas as lesões diminuem a 

visão e podem ser removidas cirurgicamente. Por fim, estão associadas à exposição 

solar a longo prazo diferentes formas de cancro do olho, incluindo carcinomas na 

pálpebra. [31]  

A radiação UV contribui, ainda, para o aparecimento de danos a nível capilar já que 

as fibras de queratina são estruturas sensíveis a agressões externas. A radiação UVB 

leva à degradação e perda de proteínas do cabelo (com consequente perda de cabelo) e 

a radiação UVA é responsável pela degradação dos pigmentos do mesmo, alterando a 

sua cor. [32] 

Apesar de a radiação solar estar associada a efeitos negativos na saúde, esta 

desempenha um papel importante em alguns mecanismos fisiológicos do organismo 

humano.  

O sol influencia ainda o ritmo circadiano de produção de certas hormonas como é o 

caso da melatonina e a serotonina, o seu precursor. A melatonina é produzida na 

ausência de luz e induz o sono, ao contrário da serotonina que se apresenta em níveis 

mais elevados na presença de luz. [33] 

A vitamina D é uma hormona que pode ser obtida através da dieta (salmão, sardinha, 

gema de ovo) ou sintetizada através da exposição cutânea aos raios UVB. Estes, ao nível 

da pele, levam à conversão do 7-desidrocolesterol em vitamina D3. Esta é posterior e 

sequencialmente metabolizada no fígado e nos rins na sua forma mais abundante (25-

hidroxicolecalciferol) e na forma biologicamente ativa (1,25-dihidroxicalciferol), 

respetivamente. A sua forma ativa desempenha um importante papel na manutenção da 

funcionalidade do esqueleto, através da regulação do metabolismo do fosfato e do cálcio. 

[34] A quantidade de vitamina D produzida no decorrer da exposição solar é limitada e 

depende de factores como a tonalidade da pele, a localização geográfica e a altura do 

dia/ano. Não é conhecido o nível de exposição aos raios UV que permite a síntese de 

vitamina D sem implicar um aumento do risco de cancro da pele associado. Deste modo, 

é preferível optar pela obtenção da vitamina pela dieta ou pela toma de suplementos 

como forma de evitar a sobreexposição solar. [35] De salientar que o consumo elevado 

de suplementação em vitamina D nos últimos anos, em Portugal, tem merecido a atenção 

das autoridades nacionais da área da saúde, que alertam para a necessidade de 

indicação clínica para o seu uso e para os possíveis efeitos secundários decorrentes da 

sua utilização. [36] 

Existe ainda uma relação entre a exposição ao sol e a libertação de endorfinas. 

Estas são neurotransmissores que induzem analgesia por ligação a receptores opióides 
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e, por outro lado, estão associadas a sensação de prazer já que promovem a libertação 

de dopamina. [37] Estudos recentes revelam que a radiação UV aumenta a expressão de 

-endorfinas na pele humana, sugerindo um possível efeito aditivo da radiação UV. [38] 

3. CUIDADOS NA EXPOSIÇÃO SOLAR 

Tendo por base a importância que o sol tem na regulação de certas funções no 

organismo e, simultaneamente, os malefícios decorrentes da exposição inadequada, é 

preferível optar por uma exposição com algumas precauções.  

3.1 CONSELHOS GERAIS  

A exposição ao sol vem, quase sempre, acompanhada de elevadas temperaturas 

que favorecem a perda de água por sudorese. Torna-se, por isso, importante beber água 

antes, durante e após a exposição solar. O uso de óculos de sol com filtros UV, chapéu 

de abas largas, roupa leve e fresca deve ser privilegiado. Deve-se evitar a exposição nas 

horas de maior risco (entre as 12h e as 16h ou, idealmente, entre as 11h e as 17h, ao 

nível da latitude de Portugal), podendo usar-se a regra da sombra para avaliar a 

segurança na exposição: sombra maior do que a altura da pessoa indica exposição 

segura. Após a exposição solar, é importante usar produtos de hidratação da pele de 

modo a combater a desidratação causada pela radiação. [39] 

3.2 PROTETORES SOLARES 

Entende-se como protetor solar qualquer preparação (spray, gel, óleo, creme) que, 

ao nível da pele humana, apresente a finalidade de a proteger da radiação UV através de 

mecanismos de dispersão, absorção ou reflexão da radiação. [40] 

Um protetor solar de qualidade deve apresentar algumas características 

fundamentais: deve ser resistente à água, não deve conter substâncias capazes de 

induzir irritações locais ou reações de sensibilização sistémicas, deve ter aplicação fácil 

e, acima de tudo, deve apresentar capacidade de filtrar a radiação UV. [41] As 

substâncias responsáveis por esta última condição designam-se por filtros solares e 

podem ser divididos em dois tipos: 

 Filtros inorgânicos/minerais/físicos: atuam por reflexão ou dispersão da radiação, 

apresentando um espetro de ação alargado. Apresentam baixa permeação cutânea e são 

fotoestáveis. São muito bem tolerados e o seu uso está indicado em crianças e em 

indivíduos com certas condições médicas de fotossensibilidade. São exemplo destes 

filtros o óxido de zinco e o dióxido de titânio.  

 Filtros orgânicos/químicos: atuam por absorção da radiação em certos 

comprimentos de onda definidos, passando por uma fase de excitação seguida de uma 

fase de emissão de radiação na gama do visível ou da radiação infravermelha. 
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Consoante o comprimento de onda em que absorvem, podem ser subclassificados em 

filtros UVA, UVB ou UVA e UVB. São exemplo destes filtros o ácido p-aminobenzóico e 

seus derivados, os cinamatos e os salicilatos. [40-42] 

A eficácia de um fotoprotetor é dada pelo Fator de Proteção Solar (FPS). Este 

estabelece a relação entre a dose mínima de radiação UV necessária para obter eritema 

em pele protegida e a dose mínima necessária para obter o mesmo efeito em pele não 

protegida. Concretizando, um fator de proteção solar de 15 implica que é necessário uma 

exposição 15 vezes maior para se obter na pele o mesmo efeito observado na ausência 

de proteção. [40] 

Quando surgiram os primeiros protetores solares, apenas se reconhecia como 

radiação mais agressiva e indutora de tumores a UVB. No entanto, dado o crescente 

conhecimento do possível papel da radiação UVA no desenvolvimento de cancro da pele 

[21], a preocupação em obter filtros solares para este tipo de radiação tem crescido. 

Assim, cada vez mais são comercializados protetores solares com filtros UVA, devendo a 

presença destes filtros ser um importante critério de seleção no ato da compra.  

O protetor solar deve ser aplicado cerca de 20-30 minutos antes da exposição solar e 

a renovação da aplicação deve ser feita a cada duas horas ou sempre que haja remoção 

do produto por contacto com tecidos ou água, por exemplo. A aplicação deve garantir a 

presença de 2mg de produto por cada cm2 de pele. Apesar de a maioria das pessoas 

utilizar quantidade inferior (entre 0,39 e 1,3 mg/cm2), esta é a quantidade que, dadas as 

irregularidades da superfície cutânea, garante homogeneidade na aplicação do produto. 

[40] 

São várias as marcas e referências de protetores solares disponíveis em Portugal. A 

FB trabalha, essencialmente, com as linhas solares da Bioderma®, Lierac® e ISDIN®. 

3.3 CUIDADOS DA PELE NA QUEIMADURA SOLAR 

Uma queimadura solar trata-se de uma inflamação cutânea que, à partida, é auto-

limitada e cura sem ser necessário intervenção médica. A sua gravidade depende do 

grau de profundidade e da área de pele afetada. Os locais mais comuns onde ocorrem 

são os ombros e costas, parte posterior das pernas, nariz e peito dos pés e os sintomas 

desenvolvem-se nas primeiras 24h após a exposição desprotegida.  

Para alívio imediato da sensação de calor, é aconselhada a aplicação de água fria 

directamente no local ou por intermédio de compressas. A pele afetada deve ser 

resguardada do sol e deve-se privilegiar o uso de roupa suave de seda ou algodão, de 

modo a haver a menor fricção possível do tecido com a pele lesada. A hidratação oral é 

particularmente importante como forma de restaurar o equilíbrio hídrico, especialmente 

ao nível cutâneo.  
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Tratando-se de uma pele agredida, desidratada e inflamada, os produtos a utilizar 

topicamente devem promover a hidratação e ter efeito cicatrizante e calmante local. 

Alguns dos produtos que podem ser utilizados são: Biafine® (Johnson&Johnson), 

Cicaderma® (Boiron), Cicabio® (Bioderma) ou Lamicreme® (Medinfar). Sendo a 

queimadura solar um estado inflamatório cutâneo, o uso de anti-inflamatórios e 

analgésicos orais como o paracetamol ou o ibuprofeno também poderá ser aconselhado, 

em caso de dor. Não é aconselhado o uso de anestésicos tópicos já que podem induzir 

reacções de sensibilização.  

De salientar que caso surjam sintomas como febre, infeção dos tecidos, 

aparecimento de bolhas que afetem mais de 20% do corpo, dor intensa ou 

sinais/sintomas de desidratação severa, é aconselhável procurar ajuda médica. [43][44] 

3.4 CUIDADOS NAS CRIANÇAS 

A pele das crianças apresenta diferenças estruturais e funcionais relativamente à 

pele de um adulto e, por isso, implica cuidados especiais na exposição solar. A sua 

epiderme é mais fina e apresenta menores níveis de melanina pelo que o aparecimento 

de uma queimadura solar, na criança, está facilitado. [42] Assim, a exposição direta à luz 

do sol está desaconselhada a crianças com idade inferior a 3 anos. [45] A pele acumula 

de forma irreversível lesões provenientes de inadequada exposição solar ao longo de 

toda a vida e por isso exposições elevadas durante a infância representam um fator de 

risco para o aparecimento de melanoma, na idade adulta. Na criança, devem ser 

aplicados todos os cuidados gerais acima indicados. Os bebés não devem estar nus ou 

em fato de banho ao sol, devendo utilizar roupa larga e fresca durante a exposição. De 

salientar que mesmo à sombra ou com tempo nublado os raios solares têm a capacidade 

de atravessar o guarda-sol e as nuvens pelo que se deve garantir, igualmente, a proteção 

nestas circunstâncias. Quanto aos protetores solares a utilizar, estes devem apresentar 

FPS 50+ e filtros minerais na sua composição já que a pele das crianças, por ser mais 

delicada, pode ser mais reativa. A maioria das formulações infantis são resistentes à 

água e à areia e não são transparentes, de modo a permitir controlar a aplicação 

uniforme do produto por todo o corpo. [46] 

4. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

Foram realizadas 3 palestras, distribuídas por duas escolas da área de Leiria. No dia 

19 de maio, decorreram duas palestras no Colégio Conciliar de Maria Imaculada: uma 

pelas 9h30 para 90 crianças do pré-escolar (3-6 anos), com a duração de 45 minutos, e a 

outra pelas 10h30, para 200 crianças do 1º ciclo (7-10 anos), com a duração aproximada 
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de 30 minutos. A terceira palestra decorreu no dia 5 de julho, no Colégio Nossa Senhora 

de Fátima, e contou com a presença de 35 crianças (pré escolar e 1º ciclo). 

As apresentações incidiram nas temáticas acima referidas. Procurei simplificar o 

mais possível a informação de forma a conseguir uma comunicação eficaz com as 

crianças, especialmente com as mais novas. Para procurar dinamizar a comunicação e, 

simultaneamente, estimular as crianças a participar no momento e verificar os 

conhecimentos por elas adquiridos, no final da apresentação foram realizados alguns 

jogos didácticos (Anexo 3). Durante as apresentações as crianças mostraram-se atentas 

e interativas, colocando muitas questões e esclarecendo dúvidas. (Figura 2) 

Fez parte também deste projeto um concurso de desenhos elaborados pelas 

crianças que assistiram à apresentação. As crianças foram desafiadas a fazer um 

desenho sobre o que tinham aprendido na palestra e a ir entregar o mesmo na FB. Os 

desenhos entregues foram afixados na montra da farmácia (Figura 3) e foi pedido aos 

clientes que votassem no seu favorito. Ao autor do desenho vencedor foi atribuído um 

prémio: um protetor solar pediátrico ISDIN® e uma tolha de praia da mesma marca. Este 

concurso teve como objetivo não só promover um maior contacto das crianças com a 

farmácia como também tentar captar a atenção de mais clientes e dinamizar a interação 

com os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BALANÇO FINAL 

A ida às escolas foi um projeto bastante enriquecedor e interessante. De um ponto 

de vista pessoal, obrigou-me a desenvolver estratégias de simplificação da comunicação 

e de tentativa de captar a atenção das crianças, o que nem sempre foi fácil pois não se 

trata de um público alvo habitual para mim. Neste sentido, penso que foi um ótimo 

exercício de adaptação da comunicação oral que decorreu de forma bastante positiva. 

Figura 15 – Apresentação às crianças do 

Colégio Nossa Senhora de Fátima 

Figura 16 – Exposição dos desenhos a concurso na 

montra da Farmácia Baptista. 
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Por outro lado, o feedback que obtive dos professores e de alguns pais foi de que as 

crianças tinham gostado e ficado entusiasmadas com a palestra tendo, inclusivamente, 

transmitido os ensinamentos em casa. Posso salientar como ponto negativo da atividade 

a falta de adesão ao concurso no Colégio Conciliar de Maria Imaculada já que, da 

intervenção no mesmo, apenas resultaram 3 desenhos.   

Considero que apostar na chamada de atenção para este tema deve ser prática 

recorrente e persistente. Apesar de serem já muitas as iniciativas neste sentido, a 

verdade é que não é difícil encontrar no verão, nas praias portuguesas, pais com 

crianças, algumas delas com idade inferior a 3 anos, nas horas de maior risco. Mesmo 

aplicando alguns dos cuidados acima indicados, expor crianças tão pequenas nas horas 

de maior incidência da radiação não é de todo aconselhável. Talvez por os efeitos 

nefastos destes comportamentos serem mais visíveis a longo prazo, alguns deles já na 

vida adulta, haja a tendência para facilitar e, de certo modo, “fechar os olhos” aos 

conselhos que já é habitual serem divulgados na época balnear. Deste modo, julgo que 

apostar na educação logo durante a infância das gerações mais novas nunca deixará de 

ser uma mais valia e uma tentativa atempada de chamada de atenção para esta 

problemática. 

 

PROJETO II – PALESTRA “DESABITUAÇÃO TABÁGICA” 

1. ÂMBITO DO PROJETO 

O tabagismo é um dos principais comportamentos evitáveis com impacto altamente 

negativo na saúde humana. Não sendo um ato puramente individual, fumar não só 

acarreta prejuízo para o fumador como afeta a saúde dos que, não fumando, estão 

expostos ao fumo do tabaco. Deste modo, apostar na consciencialização para o impacto 

que o tabagismo tem na saúde mundial e na elaboração de planos de cessação tabágica 

é uma das prioridades das autoridades de saúde a nível nacional e mundial.   

É cada vez maior o número de fumadores que procura ajuda no sentido de deixar de 

fumar mas esse não é um percurso fácil. Para além de ser necessária uma forte 

motivação pessoal, componente essencial para o seu sucesso, é preciso existir uma rede 

de apoio que preste auxílio no processo de desabituação tabágica. Esta rede envolve, 

para além dos que são mais próximos do indíviduo, os profissionais de saúde.  

Neste sentido, como forma de dar a conhecer ao cidadão comum as alternativas que 

tem se quiser iniciar um processo de desabituação tabágica, a organização de palestras 

de formação, por parte das farmácias, poderá ser uma forma de fazer chegar informação 

útil e de elevada qualidade à população.  
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2. O TABAGISMO  

2.1 Enquadramento geral 

O consumo de tabaco na Europa é um hábito antigo praticado em grande escala há 

vários séculos mas é só no início do século XX se começa a encarar de forma mais séria 

a problemática do tabagismo dada a comprovação das primeiras evidências que 

estabelecem uma relação entre o aparecimento de cancro do pulmão e o consumo de 

tabaco. [47] 

A nível mundial, o consumo de tabaco foi responsável pela morte de 100 milhões de 

pessoas no século XX, mais do que as mortes atribuídas à combinação da I e II Guerra 

Mundial. No período entre 2010-2025, é estimado que o consumo de tabaco em pessoas 

de meia idade seja o principal fator de risco de morte prematura em homens e o segundo 

principal fator de risco nas mulheres, a seguir à hipertensão arterial. A esperança média 

de vida é 5 anos mais curta e o risco de cancro do pulmão 20 vezes maior em pessoas 

que fumam 10 ou menos cigarros diários, em comparação com não fumadores. [48] O 

consumo de tabaco contribui para seis das oito primeiras causas de morte no mundo 

sendo a primeira causa de doença e de morte prematura evitável nos países 

desenvolvidos. [49] 

Em Portugal, em 2013, 31,9% dos homens e 15,7% das mulheres fumavam. [50] Os 

dados oficiais referentes ao ano 2014 indicam que houve um aumento do número de 

mulheres e de jovens fumadores havendo também um aumento da prevalência de ex-

fumadores acompanhado da diminuição da prevalência de pessoas que nunca fumaram. 

Isto permite inferir que, apesar de se estar a verificar uma diminuição global do consumo 

de tabaco, esta se deve ao aumento do número de pessoas a deixar de fumar e não à 

diminuição do número de pessoas que iniciam hábitos tabágicos. [51]  

2.2 Composição do tabaco 

Um cigarro é composto pelas folhas de tabaco processadas, pelo material que 

garante a sua estrutura (papel, filtro), pelas substâncias auxiliares ao processo de 

armazenamento e processamento da folha de tabaco e por substâncias intencionalmente 

adicionadas para alterar o seu aspeto físico e as suas propriedades organoléticas. Estes 

aditivos contribuem para um aumento da atratividade (por exemplo ingredientes para 

mascarar o sabor do cigarro como baunilha e adoçantes), da dependência (a adição de 

mentol, devido às suas propriedades anestésicas, permite uma inalação mais profunda 

do fumo resultando numa maior dose de nicotina por inalação) e da toxicidade (o 

acetaldeído formado pela combustão dos açucares presentes nos adoçantes é 

carcinogénico) do tabaco. [52] 
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O fumo do tabaco é um aerossol constituído por nicotina e mais de 4000 outras 

susbtâncias, algumas com efeitos irritantes e tóxicos como o formaldeído e o monóxido 

de carbono e 70 das quais com comprovado efeito cancerígeno como é o caso de 

diversos metais pesados, benzeno, substâncias radioactivas e nitrosaminas e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos provenientes do alcatrão. [53] 

2.3 A dependência do tabaco 

O início dos hábitos tabágicos dá-se, geralmente, na adolescência ou no início da 

idade adulta e é desencadeado por fatores como a existência de pais ou amigos 

fumadores e a facilidade no acesso tanto ao nível do preço como ao nível da 

disponibilidade no mercado. Com efeito, dados de 2012 indicam que 90% dos fumadores 

portugueses iniciaram o consumo habitual de tabaco antes dos 25 anos. Os motivos 

associados a este comportamento vão desde a curiosidade e o facto de ter amigos ou 

pais fumadores a gostar do cheiro/sabor do tabaco ou mesmo da embalagem dos 

cigarros. [49] 

A nicotina é um alcalóide vegetal presente na planta e no fumo do tabaco que 

apresenta propriedades psicoativas e uma capacidade de gerar dependência física e 

psicológica comparável à induzida pela cocaína e pela heroína. Ao ocorrer a inalação, a 

nicotina é transportada nas partículas de fumo até aos pulmões, local onde é 

rapidamente absorvida atingindo o cérebro em apenas dez segundos. Ao nível do 

mesencéfalo, liga-se aos receptores colinérgicos nicotínicos estimulando a produção e 

libertação de dopamina. Esta atua em áreas cerebrais como o hipocampo, melhorando a 

memória e a atenção, e o córtex pré-frontal, atuando sobre as funções do controlo 

emocional e comportamental. Simultaneamente, a nicotina é um estimulante psicomotor 

pelo que tem a capacidade de diminuir o tempo de reação, a ansiedade e o apetite. Para 

além de aumentar a produção e libertação da dopamina, o consumo crónico de cigarros 

promove também a redução da atividade das monoaminoxidases cerebrais, o que reduz 

a degradação do neurotransmissor contribuindo para uma maior dependência da nicotina. 

[47,53,54,55]  

O consumo regular de tabaco faz com que a exposição à nicotina gere 

dessensibilização dos receptores nicotínicos cerebrais. Quando estes ficam desocupados 

durante períodos sem consumo (durante a noite, por exemplo) surgem sintomas de 

privação. Retomar o consumo de tabaco alivia estes sintomas já que promove uma nova 

dessensibilização destes recetores. Deste modo, o consumo de tabaco em quantidades 

usadas tipicamente por consumidores diários permite a manutenção dos receptores 

quase totalmente saturados (e por isso dessensibilizados). [55] Além disto, a nicotina tem 

a capacidade de induzir tolerância. Um dos mecanismos responsáveis por este processo 
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é o aumento do número de receptores colinérgicos nicotínicos no cérebro de um fumador. 

Esta alteração leva o fumador a aumentar o consumo de forma a aumentar o aporte de 

nicotina e a manter a saturação dos recetores. [47]  

Nem todos os fumadores têm a mesma suscetibilidade à nicotina. Esta variação 

pode dever-se, entre outros, a fatores genéticos. A metabolização hepática da nicotina 

em conitina é realizada por via do citocromo P450. A variabilidade genética associada a 

este complexo enzimático pode gerar diferentes padrões de metabolização da nicotina. 

Assim, os metabolizadores lentos fumam menos do que os metabolizadores rápidos que 

necessitam de maior quantidade de tabaco para manter constantes os níveis de nicotina. 

[47] 

Quando um fumador deixa de fumar, surgem os sintomas associados à abstinência 

como ansiedade, irritabilidade, estados depressivos, cefaleias,  insónia, dificuldade de 

concentração e ânsia por consumir tabaco. Os sintomas do síndrome de abstinência têm 

início após 2-12 horas, alcançando o pico após 24-48h depois da cessação do consumo, 

e duram geralmente quatro semanas, apesar de a necessidade de nicotina poder durar 

mais de meio ano. A via mais fácil para reverter estes sintomas é voltar a fumar pelo que 

a manutenção do consumo do tabaco está não só associada à sensação agradável que a 

nicotina proporciona como também à necessidade de neutralizar os sintomas da 

privação. [53] 

Uma forma de avaliar o grau de dependência é através do Teste de Fagerstrom. 

Neste questionário são realizadas questões que visam avaliar parâmetros como o 

número de cigarros consumidos por dia, quanto tempo decorre entre acordar e fumar o 

primeiro cigarro, o grau de dificuldade em não fumar em locais onde é proibido e qual o 

cigarro que seria mais difícil abandonar. Consoante a resposta é atribuída pontuação 

sendo que quanto maior for a pontuação obtida maior será a dependência física do 

tabaco. [56] 

3. EFEITOS DO TABACO NO ORGANISMO 

São vários os efeitos negativos do tabaco no organismo humano associados não só 

à nicotina como também aos seus outros constituintes, particularmente aos componentes 

tóxicos e carcinogénicos.  

3.1 Sistema respiratório 

Os fumadores apresentam sintomas típicos ao nível do sistema respiratório como 

tosse crónica, excessiva produção de muco e dispneia. Sendo este sistema a via de 

entrada do fumo do tabaco no organismo, sofre de forma mais imediata os efeitos do 

mesmo. Ao nível nasal, a capacidade mucociliar de remoção de microorganismos e 

partículas está diminuída em fumadores. A inalação do fumo induz nos pulmões stress 
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oxidativo que, acompanhado da instalação de um processo inflamatório e associado a 

uma diminuição da função imunitária causada pela nicotina, propicia o desenvolvimento 

de infeções do trato respiratório superior e inferior (pneumonias, tuberculose, entre 

outras), aparecimento ou agravamento de asma, cancro das vias respiratórias e Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (enfisema e bronquite crónica). [47,48,55,57] 

3.2 Sistema Cardiovascular 

O principal fator de risco evitável de doença cardiovascular é o tabagismo sendo este 

aumentado na presença de outros fatores de risco como diabetes, hipercolesterolemia, 

obesidade e hipertensão arterial e sendo tanto maior quanto maior o número de cigarros 

fumados e a duração do consumo.  

A nicotina e o monóxido de carbono provocam lesões no endotélio arterial e 

formação de placas inflamatórias, surgindo uma diminuição da capacidade vasodilatadora 

e o estabelecimento de um estado inflamatório caracterizado por elevados níveis de 

leucócitos e proteína C-reativa, condições necessárias ao estabelecimento de 

aterosclerose. Por outro lado, os fumadores apresentam elevados níveis de lipoproteínas 

de baixa densidade, colesterol total e triglicerídeos e baixas concentrações séricas de 

lipoproteínas de alta densidade, perfil lipídico propício ao desenvolvimento do processo 

aterosclerótico. Este é responsável pela obstrução dos vasos sanguíneos periféricos 

sendo a claudicação intermitente a manifestação mais frequente e com uma relação 

causal bem estabelecida com o consumo de tabaco.  

O tabaco provoca alteração nas plaquetas promovendo uma maior adesividade, 

aumenta os níveis de fibrinogénio e de alguns fatores hemostáticos e diminui os fatores 

fibrinolíticos. Isto promove um ambiente propício ao desenvolvimento de eventos 

trombóticos como trombose venosa profunda e embolia pulmonar.  

A nível coronário, há uma necessidade aumentada de oxigénio no miocárdio  no 

entanto a oxigenação dos tecidos está comprometida não só por causa da diminuição do 

fluxo sanguíneo devido às alterações arteriais como também devido ao monóxido de 

carbono, que aumenta os níveis de carboxihemoglobina diminuindo o transporte de 

oxigénio. Deste modo, está aumentado o risco de desenvolvimento de insuficiências 

cardíacas e enfarte agudo do miocárdio. Ainda, o risco de acidente vascular cerebral é 

duas vezes superior em fumadores comparativamente a não fumadores. [47] 

3.3 Pele, cabelo e unhas 

As alterações cutâneas decorrentes do consumo de tabaco são o envelhecimento 

precoce e aparecimento de rugas especialmente ao redor da boca, pele baça e sem vida 

com coloração amarelo acinzentada, dificuldade na cicatrização e aumento da 

possibilidade de aparecimento de doenças cutâneas como a psoríase. Estes efeitos 



Ana Raquel Moreira Ribeiro 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária - Farmácia Baptista 

 

 

 

 
33 

devem-se à diminuição da irrigação e oxigenação dos tecidos e ao stress oxidativo 

gerado. Também estes efeitos estão associados à perda de vitalidade do cabelo. [47] Ao 

nível das unhas ocorrem alterações nomeadamente o aparecimento de cor amarelada 

principalmente nos dedos que contactam com o cigarro e a maior probabilidade de 

desenvolvimento de onicomicoses. [58] 

3.4 Cavidade oral 

O tabaco pode causar periodontites (inflamação das gengivas e osso maxilar) e o 

aparecimento de cáries ao nível da raiz dos dentes. Se não tratadas, estas condições 

podem culminar num quadro de infeção e necessidade de remoção do dente com 

intervenção cirúrgica. Além disto, é um fator de risco para o aparecimento de cancro do 

lábio e da cavidade oral já que exerce um efeito carcinogénico direto nas células do 

epitélio oral. O tabaco altera o paladar, favorece o aparecimento do mau hálito e o 

escurecimento dos dentes e gengivas. [47,48,59] 

3.5 Olhos 

A curto prazo, as partículas do fumo provocam nos olhos a sensação de picada, 

excessiva produção de lágrimas e o reflexo de piscar os olhos. Associado ao consumo 

crónico, o tabaco induz o aparecimento de cataratas e degenerescência macular, 

condições médicas que levam a uma perda acentuada e por vezes irreversível de visão e 

cuja relação causal com o tabagismo é conhecida. [47,48] 

3.6 Sistema reprodutor 

Na mulher, o tabaco provoca menstruações mais dolorosas, redução da fertilidade, 

indução precoce de menopausa, aparecimento de osteoporose e cancro do ovário e do 

colo do útero. Em conjugação com a pílula contraceptiva combinada, o tabaco pode 

reduzir a eficácia da mesma dado o seu efeito anti estrogénico e, ainda, favorecer um 

risco aumentado de doença cardiovascular em fumadoras com mais de 35 anos. No 

homem, induz impotência sexual e infertilidade por redução do número de 

espermatozóides e alterações na sua mobilidade e estrutura. [47-49] 

4. O TABACO E O CANCRO 

O tabagismo é a principal causa evitável de cancro contribuindo para, pelo menos, 

16 tipos de cancro que incluem o cancro do pulmão, estômago, pâncreas, fígado, ureter, 

rim, colo retal, bexiga, colo do útero, ovário, cavidade nasal e oral, faringe, laringe, 

esófago e leucemia mielóide aguda. De um modo geral, contribui para cerca de 20% das 

mortes por doença oncológica e favorece um risco de cancro 22 vezes maior nos 

fumadores e 12 vezes maior nas fumadoras, em comparação com os seus homólogos 

não fumadores. [60] 



Ana Raquel Moreira Ribeiro 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária - Farmácia Baptista 

 

 

 

 
34 

A maioria das substâncias cancerígenas do tabaco é produzida após a sua 

combustão. Um exemplo são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que atuam sobre 

o DNA levando à formação de aductos que induzem o aparecimento de mutações e, em 

último caso, tumores. O desenvolvimento de lesões oncológicas induzido por estas 

substâncias cancerígenas depende ainda do tempo e da dose de exposição assim como 

da predisposição genética de cada indivíduo (particularmente variabilidade genética ao 

nível do gene supressor tumoral p53 e do complexo enzimático citocromo P450). [47] 

5. O TABACO NA GRAVIDEZ E NA AMAMENTAÇÃO 

A manutenção de hábitos tabágicos durante a gravidez implica consequências 

nefastas quer para a mãe quer para o bebé. A grávida pode sofrer aborto espontâneo, 

desenvolvimento de gravidez ectópica, descolamento da placenta e indução de parto 

prematuro. O consumo de tabaco na gravidez pode afetar o filho durante a gestação ou 

após o nascimento. As complicações associadas são o baixo peso ao nascer, menor 

perímetro craniano, mortalidade perinatal, reduzida capacidade respiratória por 

alterações no desenvolvimento pulmonar, desenvolvimento e/ou exacerbação de asma e 

bronquites, maior predisposição para infeções respiratórias e maior probabilidade de 

fenda palatina, de desenvolvimento de alergias, de défices de atenção e de cancros na 

infância. [48] Caso a mulher pare de fumar antes de engravidar ou durante o primeiro 

trimestre, os riscos de desenvolvimento destas complicações diminuem bastante, alguns 

dos quais para níveis semelhantes aos de mulheres não fumadoras. [53] 

A nicotina, assim como outras substâncias presentes no tabaco, tem a capacidade 

de ser excretada no leite materno causando, no bebé, aumento do ritmo cardíaco, 

diminuição dos períodos de sono, cólicas e inquietação. O ideal será a mãe abandonar os 

hábitos tabágicos durante este período. No entanto, caso não o consiga, deve pelo 

menos fumar logo após dar de mamar e nunca antes, de forma a minimizar a quantidade 

de nicotina presente no leite. [61] 

6. FUMADORES PASSIVOS 

Um fumador passivo trata-se de um indivíduo que, não fumando, é sujeito à inalação 

involuntária do fumo resultante da combustão do tabaco. Em 2014, 8,5% da população 

nacional referiu estar exposta ao fumo ambiental do tabaco, especialmente nos locais de 

lazer, em casa e no local de trabalho. [51] 

O fumador, ao aspirar o fumo (corrente principal), promove a combustão do tabaco a 

cerca de 900ºC. No intervalo entre aspirações (corrente lateral) a combustão dá-se a uma 

temperatura inferior, cerca de 600ºC. Esta diferença de temperaturas associada a uma 

maior ou menor presença de oxigénio fazem com que o fumo inalado pelo fumador e 

aquele que é libertado para a atmosfera seja diferente tanto em termos qualitativos como 
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quantitativos. O fumo da corrente lateral apresenta partículas de menores dimensões e 

tem uma concentração maior em substâncias tóxicas. Assim, um fumador passivo está 

não só sujeito à corrente principal do fumo após esta ser expirada pelo fumador como 

também à corrente lateral, a mais nociva e perigosa para a saúde. [53] O reconhecimento 

de que os fumadores passivos são igualmente afetados pelo tabagismo provém da 

confirmação de casos de cancro do pulmão em mulheres não fumadoras cujos maridos 

fumavam. [51] 

Um caso particular de fumadores passivos são as crianças. Estas são um grupo da 

população particularmente suscetível à exposição ao fumo do tabaco: a sua capacidade 

de destoxificação está diminuída pois os seus sistemas enzimáticos e mecanismos de 

eliminação de toxinas são imaturos e o seu sistema respiratório e imunitário encontra-se 

ainda em desenvolvimento, entre outros fatores. Sendo as partículas do fumo ambiental 

mais pequenas e tendo as crianças uma maior frequência respiratória, a entrada do fumo 

pelas vias aéreas da criança está facilitada e favorece o desenvolvimento ou 

agravamento de asma, de tosse e de infeções do trato respiratório superior e inferior, 

aumento do risco de doença coronária prematura, pressão arterial mais elevada e 

alterações comportamentais. [62] 

7. DEIXAR DE FUMAR 

7.1 A importância da cessação tabágica 

Um fumador tem em média menos dez anos de vida do que um não fumador, anos 

esses que podem ser recuperados se deixar de fumar. Apesar de a cessação tabágica 

ser vantajosa em qualquer idade, quanto mais cedo ela ocorrer maiores serão os 

benefícios. [47]  

Os benefícios da cessação tabágica verificam-se quase de forma imediata após o 

consumo do último cigarro: após 20 minutos o ritmo cardíaco abranda, 12 horas depois 

há uma melhoria na oxigenação do sangue por diminuição dos níveis de monóxido de 

carbono, até 3 meses depois a função pulmonar melhora, ao fim de 5 anos o risco de 

acidente vascular cerebral e doença cardíaca coronária é o equivalente a um não 

fumador e ao fim de 10 anos o risco de cancro do pulmão diminui para metade, 

acompanhado também de uma diminuição do risco de outros tipos de cancro. Para além 

dos aspetos relacionados com a saúde, deixar de fumar traz também benefícios do ponto 

de vista económico, estético e social. [53] 

A motivação e o acompanhamento de um fumador em processo de desabituação 

tabágica são essenciais sendo que a implementação de uma terapia com o 

acompanhamento de um farmacêutico garante mais sucesso do que uma terapia feita 

sem esse acompanhamento. [63] O processo de cessação total não é fácil: por vezes, a 
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desabituação passa pela diminuição do número de cigarros consumidos por dia e não 

pela interrupção total do consumo. Esta diminuição pode ser o resultado final do processo 

em alguns casos mas também um passo inicial para os fumadores que pretendam, a 

mais longo prazo, a cessação total.  

7.2 Terapêutica farmacológica 

7.2.1 Terapêutica de substituição de nicotina  

O objetivo desta terapêutica é substituir a nicotina fornecida pelo tabaco, diminuindo 

os sintomas de abstinência causados pela privação de nicotina durante a cessação ou 

redução tabágica. Em Portugal, existem atualmente aprovadas e disponíveis para venda 

livre em farmácia comunitária diversas formas farmacêuticas que variam em termos de 

dosagem e de farmacocinética: gomas para mascar medicamentosas, pastilhas, 

comprimidos para chupar e sistemas transdérmicos. Estes medicamentos libertam a 

nicotina em doses seguras e controladas e reduzem o contacto com as substâncias 

tóxicas e cancerígenas presentes no tabaco. Esta terapêutica está contra indicada em 

grávidas, lactantes, adolescentes, pessoas com problemas cardíacos, feocromocitoma e 

úlceras gastroduodenais.   

As formas farmacêuticas para a via oral atuam de um modo muito similar: libertam de 

forma controlada a nicotina para a mucosa oral, onde é absorvida. Existem diferentes 

dosagens que, consoante o nível de dependência do tabaco avaliado pelo teste de 

Fagerstrom, implicam um ajuste da posologia para cada caso: maior dependência implica 

uma maior dose inicial. Os esquemas posológicos variam consoante o medicamento em 

causa mas todos implicam uma redução progressiva dos níveis de nicotina fornecidos. As 

principais reações adversas são a irritação local, aumento da salivação, soluços e 

alterações gastrointestinais sendo as gomas as que apresentam maiores efeitos laterais.  

Os sistemas transdérmicos têm a vantagem de libertar a nicotina de forma mais 

constante e prolongada, evitando casos de sobredosagem. Assim como os anteriores, os 

sistemas transdérmicos também apresentam várias dosagens pelo que, consoante a 

dependência, é ajustada a posologia inicial ocorrendo depois um desmame gradual e 

controlado ao longo do tratamento. Deve ser aplicado numa zona limpa, sem pêlos ou 

lesões e o local de aplicação deve variar todos os dias. Os locais mais comuns são a 

anca, peito e parte superior do braço. Existem sistemas com diferentes durações de ação 

pelo que a altura da aplicação e da sua remoção varia consoante o medicamento em 

causa. As principais desvantagens são o aparecimento de irritação na zona onde é 

aplicado e o facto de não mimetizar os picos de nicotina característicos de um fumador. 

[63-66] 
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7.2.2 Terapêutica não nicotínica  

Atualmente estão aprovados em Portugal, como parte desta terapêutica, dois 

medicamentos sujeitos a receita médica: o bupropriom e a vareniclina, Zyban®(Glaxo 

Wellcome Farmacêutica) e  Champix®(Pfizer), respetivamente.  

O bupropiom é um antidepressivo com um mecanismo de ação particular já que inibe 

a recaptação da noradrenalina e da dopamina. Desconhece-se ao certo o mecanismo 

pelo qual aumenta a capacidade de os fumadores se absterem de fumar mas presume-se 

que seja através de mecanismos mediados por estes neurotransmissores. O tratamento 

deve iniciar-se entre 7 a 10 dias antes da data estabelecida para o paciente deixar de 

fumar e dura entre 7 a 9 semanas. Pode ser complementado com sistemas 

transdérmicos de nicotina no dia em que o paciente deixa de fumar. Apresenta alguns 

efeitos secundários como náuseas, insónia e hipertensão mas o mais grave é o aumento 

da incidência de depressão com ideações suicidas. [63,67] 

A vareniclina liga-se aos receptores colinérgicos nicotínicos onde atua como um 

agonista parcial (permitindo a libertação de dopamina) e como um antagonista da nicotina 

(ocupando os receptores). Assim, há uma redução dos sintomas de privação e uma 

redução do prazer em fumar. O paciente deve estabelecer um dia para parar de fumar e 

iniciar o tratamento uma ou duas semanas antes, iniciando com uma dose mais pequena 

que aumenta gradualmente na primeira semana como forma de minimizar possíveis 

reacções adversas. A duração do tratamento deverá ser de 12 semanas. Os efeitos 

adversos são semelhantes aos verificados com o bupropiom. [63,68] 

O número de sucessos do tratamento com a vareniclina é o dobro do verificado com 

o bupropiom sendo ainda o primeiro mais seguro e barato. [63] 

7.3 Terapêutica não farmacológica 

As alternativas não farmacológicas podem funcionar como suporte ao tratamento 

farmacológico ou como tratamento alternativo. Incluem a psicoterapia ou a terapia em 

grupo. Estas baseiam-se essencialmente na identificação de circunstâncias que 

habitualmente levam a pessoa a fumar (como o período após as refeições, o convívio 

social com amigos ou situações de stress) de forma a implementar estratégias que as 

permitam evitar ou ultrapassar essas situações. [63] 

Um tratamento que apresenta elevada eficácia e que é realizado na Farmácia 

Baptista é o desenvolvido pela Facilitas Healthcare®. Este tem a duração de 90 minutos 

e apresenta uma taxa de sucesso de 90%. É baseado na técnica Softlaser®, que faz 

incidir um laser indolor em vários pontos meridianos específicos no pavilhão auricular 

estimulando a libertação de endorfinas e diminuindo os sintomas característicos do 

síndrome de abstinência. [69] 
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8. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

A FB apresenta um protocolo de colaboração com uma empresa do ramo da 

indústria alimentar, a Lusiaves. No decorrer da organização da Semana da Saúde, 

promovida por esta empresa para os seus funcionários, a FB foi convidada a colaborar no 

projeto. Assim, surgiu a oportunidade de desenvolver, em nome da farmácia, uma 

palestra de formação destinada aos funcionários da empresa sobre o tema da 

desabituação tabágica.   

A palestra decorreu nas instalações da empresa em Monte Redondo, no dia 12 de 

junho, pelas 17h, e teve a duração aproximada de 1h. Esta incluiu, primeiramente, uma 

abordagem geral do tabagismo em Portugal como forma de contextualizar o tema e 

prosseguiu com uma descrição alongada dos efeitos do tabaco no organismo culminando 

na apresentação das alternativas farmacológicas e não farmacológicas de cessação 

tabágica. (Anexo 4). A apresentação contou ainda com a presença do terapeuta da 

Facilitas Healthcare® responsável pelas sessões de desabituação tabágica realizadas na 

Farmácia Baptista e que foi apresentar também o fundamento do tratamento e os 

serviços disponibilizados pela empresa. 

9. BALANÇO FINAL 

A palestra contou com a presença de 8 funcionários da Lusiaves, número que ficou 

bastante aquém das minhas expectativas já que a empresa apresenta um número 

bastante superior de funcionários. No entanto, a possibilidade de ter uma audiência mais 

pequena permitiu um contacto mais próximo com a mesma, gerando-se um ambiente 

menos formal e mais propício a partilhas, comentários e formulação de questões. Todos 

os presentes eram fumadores (7 homens e 1 mulher), alguns dos quais com hábitos 

tabágicos que tiveram início há mais de 25 anos. De um modo geral, mostraram-se 

interessados em saber quais as alternativas que tinham à sua disposição, apesar de 

alguns, numa fase inicial, estarem um pouco céticos quanto à possibilidade de virem a 

deixar de fumar não só por acharem que não conseguiriam dar esse passo como também 

por descrença na existência de métodos eficazes. Após a apresentação, foi possível 

perceber que pelo menos alguns ficaram interessados em experimentar alguns dos 

tratamentos que foram apresentados.   

Do ponto de vista pessoal, este foi um projeto que me permitiu ter uma noção mais 

concreta e real da problemática que é o tabagismo e a dificuldade que os fumadores que 

assim o pretendem têm em deixar de fumar. A partilha de experiências por parte do 

público foi essencial para perceber o dilema interior com que alguns se debatiam por 

quererem deixar de fumar mas não conseguirem, acabando por ter recaídas. Já para 
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outros, que não acreditavam ser possível deixar de fumar, julgo que ficou bem clara a 

mensagem de que, com o devido acompanhamento, é possível fazê-lo.    

 

PROJETO III – FOLHETO “CUIDADOS DA MAMÃ E DO BEBÉ” 

1. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

No seguimento da promoção de um workshop sobre amamentação e da organização 

de sessões de ecografias emocionais 3D, na FB, surgiu a necessidade de ser elaborado 

um folheto informativo para as grávidas/recém mamãs, projeto que acabei por 

desenvolver.  

Este panfleto apresenta uma parte informativa dedicada aos temas do aleitamento 

materno e dos cuidados a ter com a pele do bebé e uma parte dedicada à divulgação dos 

produtos e serviços disponibilizados pela farmácia para este grupo da população. (Anexo 

5) Foi disponibilizado aos participantes das atividades acima referidas e a todos os 

clientes da farmácia. Por intermédio da enfermeira responsável pelo serviço de 

aconselhamento em aleitamento materno da farmácia, foram também distribuídos no 

Centro Hospitalar de Leiria como forma de divulgação dos serviços e produtos da 

farmácia.  

2. ALEITAMENTO MATERNO – IMPORTÂNCIA E DESAFIOS 

O leite materno é o alimento mais completo e natural para o recém nascido. A sua 

composição qualitativa e quantitativa está adaptada às necessidades nutricionais do bebé 

e varia durante a mamada (é mais rico em água e lactose no início e depois aumenta o 

seu teor em gordura) e ao longo do período de amamentação. Para além de ser mais 

seguro e barato do que os leites em pó, o aleitamento materno apresenta diversas 

vantagens para o bebé: previne o desenvolvimento de infeções urinárias, do trato 

gastrointestinal e respiratórias, protege-o do aparecimento de alergias e facilita a 

posterior adaptação a outros alimentos. Já para a mãe, o aleitamento materno facilita 

uma recuperação uterina mais rápida e diminui a probabilidade de cancro da mama. Até 

aos seis meses de idade, o aleitamento materno exclusivo é a melhor forma de alimentar 

o bebé, altura a partir da qual podem ser progressivamente introduzidos novos alimentos 

na dieta como sopas e papas. Este regime conjugado deve manter-se, idealmente, até 

aos dois anos de idade. São poucas as contraindicações para a amamentação: esta está 

contra indicada temporariamente em casos de doença infecciosa na mãe (varicela, 

tuberculose) e definitivamente em caso de doença crónica grave na mãe como infeção 

por HIV, consumo de medicamentos nocivos para o bebé e existência de certas doenças 

metabólicas no bebé.  
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O sucesso no aleitamento materno depende de uma boa estimulação por parte do 

bebé ao nível da mama com posterior transferência do leite para o bebé, processo 

mediado pelas hormonas prolactina e oxitocina. No entanto, podem surgir algumas 

dificuldades como o ingurgitamento das mamas associado a dor, o bloqueio dos ductos 

mamários com formação de nódulos, infeção do tecido mamário (mastite) e formação de 

fissuras dolorosas nos mamilos. [70] 

A possibilidade de aparecimento de complicações aliada à necessidade de a mãe 

regressar ao trabalho podem tornar o processo de amamentação um desafio constante. 

Nestes casos, a extração e conservação do leite é uma possibilidade a ponderar. Esta 

pode ser feita manualmente ou com recurso a bombas extratoras e o leite deve ser 

conservado em recipientes próprios, no frigorífico ou no congelador. Antes de ser 

consumido, deve ser homogeneizado e aquecido à temperatura ambiente ou até ficar 

ligeiramente morno. [71] 

3. CUIDADOS COM A PELE DO BEBÉ 

A pele do bebé é distinta da do adulto apresentando-se mais fina e com pH neutro. 

As suas funções de barreira, de excreção e regulação da temperatura ainda são imaturas 

e por isso é mais vulnerável e sensível a agressões externas. Numa fase inicial, não se 

conhece qual o tipo de pele do bebé pelo que optar por produtos destinados a peles 

atópicas será uma boa estratégia.  

Um dos cuidados diários da pele é a sua limpeza. O banho deve ser feito com água 

morna e ser breve (5 minutos no recém nascido e criança pequena) para evitar a 

maceração da pele. Os produtos de limpeza usados devem ser líquidos, suaves, sem 

tensioactivos fortes ou fragâncias e não devem irritar a pele ou os olhos do bebé. Os 

mesmos cuidados devem ser aplicados aos champôs, que não devem agredir o cabelo 

ou o couro cabeludo da criança. Após o banho, a pele pode ser hidratada com um creme 

ou leite corporal formulados especificamente para a pele da criança.  

Um dos problemas cutâneos que pode surgir no bebé é a dermatite da fralda, 

caracterizada por irritação cutânea na zona da fralda. O seu aparecimento está 

favorecido nesta zona já que se trata de um ambiente húmido, fechado, em contacto com 

fezes e urina e sujeito a fricção. Para prevenir é necessário manter uma boa higiene com 

a troca frequente da fralda e a limpeza com compressas, água e um sabão suave, sem 

friccionar demasiado. A proteção da pele pode ser feita com o recurso a cremes ou 

pomadas com óxido de zinco ou pasta de água. O uso de pós está contra indicado devido 

à possibilidade de inalação. 
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Apesar de não ser recomendado que crianças com menos de 3 anos sejam expostas 

à radiação direta do sol, os protetores solares a aplicar devem apresentar FPS 50+ e ser 

constituídos por filtros minerais. [72,73] 
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Anexo 1 – Espaço físico da FB, no piso térreo. 

  

Figura 1 – Zona de receção e conferência de encomendas  
Figura 2 – Zona armazenamento de MSRM  

Figura 3 – Zona armazenamento de MSRM  

Figura 5 – Frigorífico  

Figura 4 – Zona armazenamento de MNSRM e 

outros produtos de saúde 

Figura 6 – Gabinete de atendimento privado 

ao utente 
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Anexo 2 – Espaço físico da FB, no primeiro piso.  
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Anexo 3 – Apresentação em PowerPoint sobre “Cuidados a ter com o sol” 
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Anexo 4 – Apresentação em PowerPoint sobre “Desabituação tabágica”  
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Anexo 5 – Folheto sobre “Cuidados da mamã e do bebé”  
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Resumo 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E.. O estágio curricular foi realizado no âmbito do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) e decorreu entre 17 de janeiro e 3 de março de 

2017. Durante este período, foi possível estabelecer contacto com a realidade da Farmácia 

Hospitalar e desenvolver competências necessárias ao exercício farmacêutico.  

Durante a realização do estágio, adquirimos conhecimentos acerca da organização e gestão 

dos serviços farmacêuticos, da seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos, 

validação de prescrições médicas, sistemas de distribuição de medicamentos e produção e 

controlo de medicamentos. Foi também possível nos envolvermos em atividades de Farmácia 

Clínica, nomeadamente na colaboração com outros profissionais de saúde, seguimento 

farmacoterapêutico de doentes do Hospital de Magalhães Lemos e revisão bibliográfica de alguns 

temas solicitados. 

Este estágio revelou-se essencial para nós enquanto estudantes do MICF já que a realidade 

da Farmácia Hospitalar é pouco abordada ao longo do curso. Enquanto futuras profissionais, 

estamos cientes do papel que o farmacêutico pode exercer neste âmbito, sendo fulcral a sua ação 

nas equipas multidisciplinares hospitalares.  
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Introdução 

O estágio a seguir apresentado decorreu entre 17 de janeiro e 3 de março de 2017, nos 

Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E. (HML). Durante o 

período de estágio, tivemos não só a possibilidade de adquirir conhecimentos a nível teórico e 

prático da orgânica dos SF como também a oportunidade de contactar com a realidade diária 

de um hospital psiquiátrico. Foi possível tomar um contacto com os fundamentos legais de 

carácter geral que regem a gestão dos SF públicos em Portugal assim como os procedimentos 

internos adotados no hospital para um funcionamento mais eficaz e seguro dos mesmos. 

Tivemos, ainda, a oportunidade de nos envolvermos nas atividades práticas que fazem parte 

do dia-a-dia dos SF. 

 

1. Apresentação do Hospital de Magalhães Lemos 

O HML é uma instituição especializada em cuidados de psiquiatria e saúde mental, de 

referência da região norte. O Hospital tem por missão a prestação de cuidados de saúde 

especializados de psiquiatria e saúde mental à população adulta da respetiva área 

geodemográfica, assegurando em simultâneo o desenvolvimento profissional dos seus 

colaboradores [1]. 

O HML presta serviços de internamento e de ambulatório, sendo o serviço de internamento 

constituído pelo serviço de intervenção intensiva (SII), serviço de agudos (B, C e D3), unidade 

de internamento de longa duração (E4) e psicogeriatria (D4). Já o serviço de ambulatório inclui 

a unidade de consultas externas especializadas em psiquiatria, unidade de hospitalização 

parcial, unidade de reabilitação psicossocial e cuidados domiciliários. Este Hospital possui 

também outras unidades de consultas externas, nomeadamente a Unidade de Saúde Mental 

Comunitária Póvoa de Varzim/Vila do Conde e a Unidade Costa Cabral [1] [2] [3]. 

O Hospital é também reconhecido pelo tratamento por eletroconvulsivoterapia, sendo esta 

usada no tratamento de depressão e psicoses resistentes aos fármacos, situações de 

emergência psiquiátrica, depressão e psicose em grávidas, reações adversas à terapêutica 

medicamentosa, entre outros casos. A realização de eletroconvulsivoterapia está 

contraindicada em caso de patologias cardiovasculares ou pulmonares graves. É desejável a 

redução ou interrupção do maior número de medicamentos psicotrópicos que apresentem 

efeitos colinérgicos ou interfiram com o limiar convulsivante, para que seja diminuído o risco de 

delírio e haja minimização dos efeitos laterais cognitivos [4]. Ao longo do estágio, tivemos 

oportunidade de assistir a algumas sessões de tratamento. 

 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

Fazem parte dos Serviços Farmacêuticos (SF) três farmacêuticas, três técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) e uma assistente técnica administrativa, estando a direção 

técnica a cargo da Drª. Isabel Grilo. 
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O horário de funcionamento dos SF é das 8h30-17h30, de segunda a sexta-feira. As suas 

instalações encontram-se divididas em diversas áreas: armazém, sala de Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU), sala de reembalagem dos 

medicamentos, gabinete dos farmacêuticos, gabinete dos TDT, biblioteca e secretariado. 

Fazem parte dos SF do HML, os seguintes setores de atividade: aprovisionamento, 

distribuição e reembalagem de medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos, 

participação em comissões técnicas, Farmácia Clínica, Farmacovigilância, elaboração de 

protocolos terapêuticos, informação de medicamentos e ações de formação. Dos SF faz ainda 

parte um sistema informático de gestão integrado do circuito do medicamento, o Programa 

Informático de Gestão Hospitalar de Aprovisionamento e Farmácia (GHAF) [3].  

 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos 
farmacêuticos 

O farmacêutico hospitalar tem um grande papel no que diz respeito à seleção, aquisição, 

gestão de stocks e armazenamento de produtos farmacêuticos. Deve-se, assim, assegurar a 

correta seleção e aquisição de produtos farmacêuticos, garantir que estes são armazenados de 

forma correta e que a rotação de stocks é feita adequadamente. Estes procedimentos são da 

responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), dos Serviços Farmacêuticos 

e do Serviço de Aprovisionamento [5]. 

 

3.1. Sistemas e critérios de aquisição 

A seleção de produtos farmacêuticos deve promover o uso racional do medicamento, 

sendo da competência da CFT selecionar os produtos farmacêuticos que constam no 

Formulário do Medicamento do Hospital de Magalhães Lemos (FMHML). Aquando da 

elaboração dos concursos, o farmacêutico deve fazer periodicamente previsões de consumo, 

que têm em conta as tendências de consumo, o consumo dos dois anos anteriores e a média 

mensal de consumo do ano atual. Neste estágio, foi-nos solicitada a realização de um estudo 

do consumo dos antipsicóticos injetáveis de longa duração que representam um maior 

investimento económico por parte dos SF (Anexo I). 

O concurso de aquisição é supervisionado pelo Serviço de Aprovisionamento, após a 

previsão de consumo. A seleção de fornecedores pelo farmacêutico deve ter em conta critérios 

de qualidade, por exemplo, adaptação à dose unitária e prevenção de erros com 

medicamentos LASA - look-alike, sound-alike (medicamentos com nome ortográfico, fonético 

ou aspeto semelhantes) e o preço.  

De forma a saber qual o momento ideal para realizar a próxima encomenda, é colocado um 

cartão (kanban) que separa o stock fisicamente, de acordo com o ponto de encomenda. Assim, 

sempre que o TDT retirar a embalagem com este cartão, coloca-o em local próprio para o 

farmacêutico saber que há necessidade de encomendar medicação. Uma das atividades 

desenvolvidas durante este estágio foi a reorganização do armazém pelo sistema kanban 
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devido à atualização dos níveis de stock e pontos de encomenda realizada no início do ano. Na 

Figura 1 pode ser encontrado um exemplo de um dos kanbans.  

Todos os medicamentos prescritos que não constem do FMHML devem vir acompanhados 

de uma justificação clínica. A justificação é analisada pelo farmacêutico sendo depois remetida 

para a CFT. Durante o estágio, participámos na análise dos pedidos de medicamentos extra 

formulário, um exemplo pode ser observado no Anexo II. 

Do mesmo modo, a aquisição de produtos farmacêuticos estupefacientes e psicotrópicos 

deve ser feita pelo farmacêutico responsável ou legal substituto, autorizado pela Autoridade 

Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). Assim, a requisição é 

efetuada por escrito, em documento próprio, assinada e autenticada pelo farmacêutico. 

Quando estes medicamentos chegam à farmácia, vêm novamente acompanhados pelo mesmo 

documento, o qual, desta vez, vem também autenticado pela distribuidora [5]. 

Caso seja necessário importar medicamentos, é preciso pedir AUE (Autorização de 

Utilização Especial). Pode ser necessário recorrer a procedimentos deste género quando um 

determinado medicamento é descontinuado ou não está disponível no mercado nacional e as 

alternativas são mais caras ou apresentam menor aceitabilidade por parte dos doentes, como 

acontece no caso dos medicamentos órfãos. 

 

 

Figura 1 - Exemplo de um kanban. 

 

3.2. Receção e conferência de produtos adquiridos 

Quando um produto farmacêutico é entregue nos SF do HML, é verificada a sua 

quantidade física e qualidade, prazos de validade e lotes e guia de entrada, de forma a garantir 

que os produtos recebidos correspondem aos produtos encomendados a nível de qualidade, 

quantidade e preço. Sempre que os produtos não correspondem aos que foram 

encomendados, sejam de má qualidade ou estejam em excesso/defeito, é feita a sua 

devolução/reclamação imediata ao fornecedor.  

Após a receção dos produtos farmacêuticos, a assistente técnica introduz no programa 

GHAF o número de guia de remessa, quantidade, validade, lote e valor de aquisição [5]; o 

Anexo III representa um exemplo de produtos farmacêuticos rececionados. 
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3.3. Armazenamento de produtos farmacêuticos 

Após a receção dos produtos farmacêuticos, deve-se proceder ao seu armazenamento de 

forma a garantir as condições necessárias, nomeadamente a nível de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança. Para isso, procede-se à monitorização dos parâmetros de temperatura 

e humidade do armazém, não devendo estes ser superiores a 25ºC e 60% de humidade. O 

armazenamento no armazém ocorre por ordem alfabética de Denominação Comum 

Internacional (DCI), sendo que durante o estágio realizámos a renovação dos rótulos 

identificativos nas prateleiras. Para além disso, é feito tendo por base o princípio first-expire, 

first-out, isto é, o produto farmacêutico com validade mais curta, por ser o primeiro a expirar, 

deve ser o primeiro a sair do armazém.  

Alguns produtos farmacêuticos requerem armazenamento especial, nomeadamente os 

inflamáveis (armazenados num local separado dotado de porta corta-fogo), estupefacientes 

(armazenados em local individualizado e com fechadura de segurança) e produtos que 

necessitam de refrigeração (armazenados no frigorífico com sistema automático de registo de 

temperatura devendo esta estar compreendida entre 2 e 8ºC). 

Na sala de SDIDDU, os medicamentos estão divididos em medicamentos pertencentes ao 

formulário e medicamentos extra-formulário, estando depois organizados por ordem alfabética 

de DCI. Nos Serviços Clínicos do HML, os produtos farmacêuticos encontram-se em armários 

fechados à chave e ordenados por ordem alfabética de DCI, estando também separados por 

formas farmacêuticas [5], [6]. 

 

3.4. Gestão de existências 

Para cada medicamento deve ser definido um ponto de encomenda, recorrendo a fórmulas 

matemáticas e seguindo critérios dependentes das condições logísticas do hospital. 

O ideal passa por reduzir ao mínimo o encargo financeiro e a ocupação de um espaço 

físico com o stock de segurança. Os SF devem ter stocks de segurança, devido ao tipo de 

cuidados que prestam, mas existem maneiras de os reduzir ao mínimo. Para tal, foi-nos 

introduzida teoricamente o método de análise ABC, através da Lei de Pareto. Considerando o 

número de artigos diferentes que compõem o stock e o valor do stock médio de cada artigo, 

observa-se que a maior parte do valor investido (cerca de 80%) se concentra num pequeno 

número de artigos chave armazenados (cerca de 20%). No HML são os antipsicóticos 

injetáveis de longa duração de ação risperidona e paliperidona que representam o top de 

consumos. Os stocks são assim divididos em três categorias (A, B e C) consoante as somas 

investidas em cada conjunto de artigos (A – 80%, B – 15%, C – 5%). Esta divisão permite que 

o farmacêutico preste maior atenção aos artigos de classe A, no que respeita à política de 

compras e à gestão dos stocks propriamente dita, estabelecendo-se assim um sistema de 

vigilância essencial à gestão dos mesmos. Para os artigos desta classe, deve proceder-se 

trimestralmente à identificação do seu histórico de consumo, análise do valor em existências, 

comparação com os níveis verificados em períodos análogos, análise das perdas de 

existências e revisão dos pontos de encomenda. 
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Os artigos de classe A seguem essencialmente o sistema just in time, quando são 

solicitadas pequenas quantidades de artigos imediatamente antes de serem necessárias. 

Outro parâmetro a ter em conta na gestão de stocks é o controlo do prazo de validade dos 

produtos farmacêuticos. Durante o estágio, tivemos oportunidade de identificar quais os 

produtos farmacêuticos com validade a expirar nos três meses seguintes, sendo esta atividade 

feita mensalmente de modo a haver possibilidade de solicitar a sua substituição ao fornecedor. 

 

4. Validação de prescrições médicas 

Uma das funções do farmacêutico que o tornam tão indispensável no âmbito hospitalar é a 

validação da prescrição médica. As prescrições médicas são feitas por via eletrónica e estão 

sempre associadas a um doente, perfeitamente identificado pelo seu nome e número de 

processo interno. No sistema informático GHAF, o farmacêutico tem acesso às prescrições 

diárias e procede à sua interpretação e análise. Este processo implica que seja verificada a 

substância ativa, dose, via de administração, posologia bem como se o medicamento prescrito 

se encontra restrito a algum procedimento interno de suspensão ao fim de certo tempo de 

administração (por exemplo, antibióticos ou anti-inflamatórios não esteróides). Já que, durante 

este processo, o farmacêutico tem acesso a todo o perfil farmacoterapêutico do doente é 

possível que se verifique se existem interações entre os medicamentos prescritos ao mesmo. 

Deste modo, é dever e função do farmacêutico notificar o médico sempre que deteta algum 

problema na prescrição, como dose não adequada à situação, presença de interações 

medicamentosas, existência de alternativa terapêutica mais benéfica para a circunstância em 

causa, manutenção de medicamento em caso em que se deveria proceder à sua suspensão, 

prescrição de medicamento não disponível no FMHML, etc. Esta notificação materializa-se pela 

introdução de um alerta no processo do doente a que o médico terá acesso quando o abrir. Por 

vezes, para agilizar o processo, o farmacêutico contacta o médico diretamente quer por via 

telefónica quer pessoalmente. 

 Uma situação que pode ocorrer em contexto de análise das prescrições é a presença 

de indicações off label de um medicamento. Estas surgem sempre que um medicamento é 

prescrito de forma não prevista no seu RCM, como por exemplo quando é prescrita uma dose 

acima da recomendada. Para tal, o médico deve fundamentar devidamente a sua prescrição, 

que tem de ser aprovada pela CFT, responsabilizando-se pelo uso off label do medicamento. 

Para além disto, é aconselhável a existência de um consentimento informado por parte do 

doente ou tutor responsável, caso este não se encontre apto para o fazer. 

 Existem alguns casos de fármacos que, por implicarem elevados custos e por estarem 

associados a efeitos secundários preocupantes, estão sujeitos a uma justificação especial de 

prescrição, solicitada pelo SF do HML. É o caso do palmitato de paliperidona injetável cuja 

prescrição requer o preenchimento de um guia de consciencialização clínica e justificação 

terapêutica, como se vê no Anexo IV. 
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5. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Os sistemas de distribuição de medicamentos podem ser divididos em dois grupos: o 

sistema de distribuição individual diária em dose unitária (SDIDDU) e a distribuição clássica. 

Esta última pode ainda subdividida em três grupos tal como demonstrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Representação esquemática dos vários sistemas de distribuição de medicamentos e respetiva composição. 

 

5.1. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A dose unitária pode ser definida como a dose de medicamento que não necessita de mais 

manipulações para ser administrada aos doentes. O SDIDDU é um sistema que, como o 

próprio nome indica, permite que seja fornecido o medicamento certo, na hora certa e ao 

paciente certo, evitando muitos erros de troca de medicação. A implementação deste sistema 

nos hospitais trouxe várias vantagens nomeadamente a redução de erros, já que vários 

profissionais de saúde revêm a prescrição do doente, aumentando-se assim a segurança no 

circuito do medicamento. Para além disto, ao entregar esta tarefa aos SF está-se a libertar 

outros profissionais de saúde de tarefas relacionadas com a gestão dos medicamentos, para 

que estes possam dedicar mais tempo aos cuidados dos doentes. É também possível um 

melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, uma melhor racionalização da 
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terapêutica e uma redução do risco de interações. Por último, este sistema evita que exista um 

stock de medicamentos elevado nas enfermarias, o que estaria associado a um maior 

desperdício económico pois as validades são mais facilmente ultrapassadas e o controlo do 

stock é mais complicado.  

A receção das prescrições médicas nos serviços de internamento é efetuada até às 13h30. 

Após impressão das listagens do perfil farmacoterapêutico dos doentes, os TDT preparam os 

módulos de dose unitária por toma e para 24 horas de 2ª a 5ª ou para 72 horas de 6ª feira a 

domingo. Nesses módulos, cada gaveta corresponde a um doente e a medicação é dividida 

consoante a hora da toma, sendo o esquema adotado o seguinte: 9h (pequeno-almoço), 13h 

(almoço), 19h (jantar) e 21h (deitar). Aquando dessa preparação, é também registada a 

medicação devolvida, que será revertida posteriormente. Os módulos de dose unitária são 

transportados para os serviços clínicos pelo serviço de transporte interno, sendo que este 

ocorre a partir das 14h. O enfermeiro deve confirmar os módulos de dose unitária com base na 

terapêutica prescrita do Serviço Clínico e, sempre que detetar uma não conformidade, deve 

informar os Serviços Farmacêuticos, devendo estas reclamações ser feitas até às 16h30 [3]. 

Este sistema é aplicado a todos os serviços com exceção do Serviço de Reabilitação 

Psicossocial e das Unidades de Consultas Externas Póvoa de Varzim/Vila do Conde e Costa 

Cabral, nos quais os doentes levam para casa a medicação para uma semana ficando 

responsáveis pela sua toma, proporcionando-lhes maior autonomia e autocontrolo da doença. 
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Figura 3 - Representação esquemática do Circuito de Distribuição do Medicamento pelo Sistema de Distribuição 
Individual Diária em Dose Unitária. 
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5.2. Distribuição clássica 

Este sistema de distribuição é o utilizado nos serviços clínicos quando não é possível 

praticar o SDIDDU, sendo o seu stock reposto mediante a requisição do Enfermeiro 

Responsável. Este stock é igualmente controlado por enfermeiros que retiram do mesmo os 

artigos necessários para administrar aos doentes. 

A distribuição clássica inclui a distribuição tradicional propriamente dita, a reposição de 

stocks por níveis e a distribuição tradicional personalizada. 

 

5.2.1. Reposição de stocks por níveis 

Na distribuição tradicional de medicamentos deve ser tido em conta este sistema de 

reposição. Este caracteriza-se pela existência de um stock fixo em quantidade e qualidade, 

estabelecido para cada serviço que deve ser realizado em conjunto pelo Diretor do Serviço, o 

Enfermeiro Chefe e o Farmacêutico. São os SF que se responsabilizam por verificar 

periodicamente estes stocks, mantendo os níveis de existências. Durante o estágio, tivemos a 

oportunidade de participar numa auditoria interna ao armazém avançado (AA) do Serviço de 

Psicogeriatria (Anexo V). 

Em cada Serviço Clínico existem armazéns avançados, isto é, armazéns com níveis de 

stocks definidos com base nos consumos de cada serviço. Dos AA fazem parte: 

 

 Stock de urgência - Cada serviço tem um armário de medicação urgente, estando 

adaptado às necessidades do mesmo. O farmacêutico responsável por esse serviço 

deve fazer uma revisão da sua composição pelo menos uma vez por ano, em 

colaboração com o enfermeiro e diretor responsáveis do serviço. O consumo da 

medicação do armário de urgência deve estar sempre associado ao respetivo doente. 

O stock de urgência deve ser reposto diariamente com a saída dos módulos para os 

serviços. 

 

 Multidoses - Em cada serviço está presente um armário de multidoses pois, tal como o 

nome indica, são produtos cujo fornecimento não pode ser feito em unidose. Estes 

produtos seguem procedimentos semelhantes aos usados para o stock de urgência, 

sendo estabelecido um stock máximo para cada serviço tendo em conta as suas 

necessidades. Sempre que é necessário retirar algum produto, o enfermeiro deve 

registar o seu consumo, não sendo neste caso preciso associar a um doente. O stock é 

reposto uma vez por semana, às quintas-feiras com a saída dos módulos de dose 

unitária. 

 

 Saco de emergência - Também neste caso é estabelecido um stock fixo atendendo às 

características de cada serviço. Sempre que é necessário retirar um produto do stock, 

o enfermeiro deve registar o seu consumo no AA e fazer a associação ao doente. O 

enfermeiro deve de seguida telefonar para os SF a avisar que foi feito um consumo 
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neste armazém de modo a que o stock seja reposto imediatamente. Este saco 

encontra-se selado com lacre pelo que a sua abertura para utilização é facilmente 

evidenciada. Procedeu-se à verificação do material contido no saco, de acordo com o 

inventário (Anexo VIII). 

 

Durante o período de estágio participámos na reposição dos AA, nomeadamente no stock 

de urgência (Anexo VI) e multidoses (Anexo VII).  

 

5.2.2. Distribuição tradicional personalizada 

Este tipo de distribuição é utilizada nos serviços clínicos que não permitem uma 

distribuição individual por dose unitária e para medicamentos sujeitos a controlo especial 

devido ao seu custo elevado ou às condições de armazenagem, como acontece para as 

consultas externas com as soluções injetáveis risperidona e paliperidona. A requisição tem que 

conter a identificação do doente, o número do processo, designação do medicamento por DCI, 

dose e posologia. A reposição de stocks é feita de acordo com a periodicidade acordada com o 

enfermeiro chefe.  

 

5.2.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Devem estar sujeitos a um circuito de distribuição especial os seguintes grupos de 

medicamentos: psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados, citotóxicos e medicamentos 

em ensaios clínicos. Neste estágio, apenas tivemos a possibilidade de contactar com o circuito 

dos psicotrópicos e estupefacientes.  

 

5.2.3.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Estes fármacos estão sujeitos a um controlo mais rigoroso dado o seu potencial uso 

abusivo, sendo obrigatório o preenchimento de uma folha onde se discrimina o medicamento, a 

quantidade fornecida, médico prescritor, farmacêutico responsável e enfermeiro que recebeu a 

medicação e que a administrou. No estágio observámos a realização deste procedimento de 

dispensa de medicamentos sujeitos a legislação especial.  

 

5.2.3.2. Anti-infecciosos 

Apesar de não estarem restritos a legislação especial, os medicamentos anti-infeciosos 

estão sujeitos a um controlo mais rigoroso da sua utilização. Dada a sua importância quer a 

nível económico quer a nível de saúde pública, o seu uso racional é prioridade no âmbito 

hospitalar com o objetivo de controlar o desenvolvimento de estirpes resistentes aos 

antimicrobianos, processo que é acompanhado pelo Grupo de Coordenação Local do 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

(GPCIRA). 

Assim, o GPCIRA elaborou um formulário de preenchimento obrigatório pelo médico, 

aquando da prescrição de um antibiótico, onde constam informações como o diagnóstico, o tipo 
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de prescrição (primária, continuação ou alteração), o tipo de terapêutica (empírica-72h ou 

documentada-7 dias), o local da infeção, qual o agente isolado, presença de patologias renais, 

hepáticas ou imunossupressão, alergia a β-lactâmicos, entre outros, tal como se apresenta no 

Anexo IX. 

 

5.2.3.3. Gases medicinais 

Segundo o Manual de Gases Medicinais da Ordem dos Farmacêuticos, os gases 

medicinais definem-se como “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a 

entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvem uma atividade em 

conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em terapias de 

inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou 

células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes”. 

A responsabilidade do farmacêutico hospitalar nesta área envolve procedimentos de 

seleção, aquisição, gestão de stocks, receção, armazenamento, distribuição, controlo e gestão 

do risco associado, garantindo-se assim a qualidade e segurança dos gases medicinais em 

todas as fases do circuito hospitalar até ao doente [7]. 

No HML, o armazenamento de gases medicinais - oxigénio (O2) e ar medicinal (N2+O2) 

- ocorre nos serviços de Psicogeriatria, Cuidados Especiais (Eletroconvulsivoterapia) e SII, 

sendo estes protegidos por porta corta-fogo. Nos outros serviços, a necessidade de oxigénio é 

menor, daí que apenas tenham um pequeno cilindro em stock. 

 

6. Produção e controlo de medicamentos 

Os medicamentos devem ser dispensados, sempre que possível, na embalagem fornecida 

pela indústria farmacêutica. Quando essa embalagem não está adaptada para a dose unitária 

por ser multidose (por exemplo, cápsulas num frasco), quando os blisters não estão adaptados 

para a dose unitária ou quando é necessário fracionar comprimidos para obter uma 

determinada dose, deve proceder-se ao seu reacondicionamento.  

O reacondicionamento deve permitir que seja fornecido ao doente o medicamento na dose 

certa para uma dada toma sem que seja necessária manipulação adicional antes da sua 

administração. No HML executam-se dois métodos de reacondicionamento: reetiquetagem e 

reembalagem. 

 

6.1. Reacondicionamento de medicamentos por reembalagem e 

reetiquetagem 

Na reetiquetagem é mantida a embalagem primária do medicamento, fazendo-se a 

identificação de cada unidade por meio de etiquetas autoadesivas onde consta informação 

sobre o medicamento: DCI, dose e prazo de validade, tal como se apresenta na Figura 4. 

Deveria ainda ser apresentado o lote, o que ainda não se verifica em todos os medicamentos 

reetiquetados no HML. Sempre que possível deve recorrer-se à reetiquetagem por não implicar 
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a remoção do medicamento da sua embalagem primária. No entanto, nos casos em que tal não 

é possível, como é o que ocorre quando a embalagem é multidose, tem de se proceder à 

reembalagem. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de reetiquetagem de um medicamento. 

 

A reembalagem é considerada um ato de manipulação de uma especialidade farmacêutica 

pelo que, durante esta operação, devem ser seguidas as boas práticas de fabrico, cumprindo o 

Guia de Produção para Reembalagem de Medicamentos do HML. A quantidade de 

medicamentos reembalados é feita consoante o consumo mensal previsto. Esta operação é 

realizada por um TDT numa sala designada para o efeito, havendo a supervisão do 

farmacêutico, nomeadamente aquando da introdução dos dados no sistema informático e no 

final do processo. É utilizada uma máquina de reembalagem (ver Figura 8) que utiliza um 

sistema informático, o qual possibilita a programação de cada operação (ver Figura 6, Figura 7 

e Figura 9). No início de cada procedimento, o local de trabalho, assim como a máquina, deve 

ser desinfetado com álcool a 70º e o operador deve usar luvas, bata e máscara. Só é permitida 

a reembalagem de um medicamento de cada vez e o processo deve ser feito sem interrupções. 
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Figura 5 - Tabela para registo manual de 

reembalamentos. 

 

Figura 6 – Programa utilizado para a reembalagem. 

 

 

Figura 7 - Janela para preenchimento dos dados a 

constar do rótulo do medicamento reembalado. 

 

 

Figura 8 - Máquina de reembalagem. 

 

Figura 9 - Janela para impressão de relatório após 

reembalagem. 

 

Figura 10 – Exemplo de medicamento reembalado. 

 

 

 

No final do processo, devem ser removidos do local todos os medicamentos reembalados, 

medicamentos inutilizados e rótulos não utilizados. De cada vez que um medicamento é 

reembalado, é-lhe atribuído um lote interno e tem de se proceder ao cálculo do prazo de 

validade, sendo-lhe atribuído um prazo arbitrário, normalmente 25% do prazo de validade 

excedente até um máximo de 6 meses. Estes dados devem estar indicados no rótulo de cada 
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medicamento reembalado, assim como a DCI e dose. Cada reembalagem implica o registo da 

substância ativa, dose, data, lote interno e perdas numa folha de registo manual mensal (Figura 

5) [6]. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de proceder à reembalagem de alguns 

fármacos, estando um relatório final no Anexo X. 

 

7. Atividades de Farmácia Clínica 

A farmácia clínica é considerada uma intervenção farmacêutica baseada no doente e na 

melhor maneira de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis. 

Para isso, o farmacêutico hospitalar tem de fazer parte da equipa clínica, acompanhando 

diretamente o doente. Assim, e como profissional de saúde, o farmacêutico deve ajudar os 

doentes a obter o máximo benefício com o uso dos medicamentos, evitando falhas no processo 

de uso. No âmbito hospitalar, os cuidados farmacêuticos podem possibilitar a eliminação de 

farmacoterapia desnecessária, aumentar a efetividade dos tratamentos, minimizar as reações 

adversas, reduzir os custos com hospitalizações e melhorar a adesão à terapêutica [3] [8]. 

No HML, o farmacêutico é responsável pela implementação de práticas seguras em 

relação aos medicamentos de alerta máximo. Medicamentos de alerta máximo ou alto risco são 

aqueles com um risco aumentado de provocar danos aos doentes como consequência de erros 

no seu processo de utilização. Estes erros podem não ser os mais frequentes mas são mais 

graves, podendo conduzir a lesões permanentes ou à morte do doente. De forma a minimizar 

os erros com estes medicamentos, estes estão identificados e são etiquetados, armazenados, 

prescritos, distribuídos e administrados de forma diferente. Procede-se também à redução do 

número de apresentações e doses disponíveis no FMHML e usam-se alertas eletrónicos para 

que a identificação destes medicamentos seja feita nas prescrições médicas, registos de 

enfermagem e mapas de preparação de medicação. O armazenamento destes medicamentos 

ocorre nos SF do HML e a sua disponibilidade aos Serviços Clínicos só ocorre quando for 

imprescindível. Uma lista destes medicamentos de alerta máximo discrimina-se no Anexo XI. 

Também para melhorar a segurança do doente, o farmacêutico hospitalar deve prevenir 

erros com medicamentos LASA. Estes medicamentos são uma frequente causa de efeitos 

adversos relacionados com a medicação devido à troca de medicamentos. Estes erros podem 

ocorrer em qualquer etapa do circuito hospitalar do medicamento, desde a prescrição até à 

administração. Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), a inserção de letras maiúsculas no 

meio das denominações semelhantes funciona como um alerta eficaz para aumentar a prática 

segura. Assim, no HML é elaborada uma lista de medicamentos LASA e são definidas 

estratégias no armazenamento nos SF e Serviços Clínicos, nomeadamente a sinalização com 

cores, negrito ou grafismo diferente. 

Outras atividades orientadas para o doente que podem ser promovidas pelo farmacêutico 

são o seguimento farmacoterapêutico, a reconciliação terapêutica, a promoção do uso racional 

do medicamento e a farmacovigilância. 
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7.1. Comissões técnicas do Hospital de Magalhães Lemos 

No HML existem cinco comissões técnicas em que o farmacêutico se faz representar: a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética para a Saúde (CES), o 

Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (GPCIRA), o Núcleo de Auditoria da Qualidade e o Gabinete 

de Gestão da Qualidade. 

A CFT do HML desenvolve um trabalho que incrementa a acessibilidade e a utilização 

adequada e segura dos medicamentos em articulação e cooperação com os prescritores. Tem 

como principais funções a decisão de que medicamentos devem constar no FMHML e a 

elaboração de protocolos e recomendações acerca do correto uso do medicamento. A 

comissão é constituída por quatro membros: dois farmacêuticos e dois médicos [9]. 

A CES do HML é constituída por sete membros, designadamente médicos, enfermeiros, 

psicólogos e profissionais de outras áreas, incluindo um farmacêutico. Zela pela observância 

de padrões éticos, nomeadamente o respeito pelos direitos e dignidade dos doentes, 

especialmente no que refere à confidencialidade e nos cuidados prestados ao mesmo durante 

o seu tratamento [10]. 

O GPCIRA do HML colabora diretamente com a Direção Geral de Saúde e é constituído 

por um médico de medicina interna, um psiquiatra, um farmacêutico e um enfermeiro. Os 

objetivos gerais deste programa prioritário são, assim, a redução da taxa de infeção associada 

aos cuidados de saúde, a promoção do uso correto de antimicrobianos e a diminuição da 

resistência aos mesmos [11].  

O Núcleo de Auditoria da Qualidade elabora um plano anual que inclui todas as áreas 

temáticas a ser auditadas [12]. 

Os farmacêuticos do HML fazem-se ainda representar no Grupo de Gestão de Qualidade, 

o qual está encarregue do sistema de acreditação do HML e a gestão integrada do sistema de 

gestão da qualidade [1]. 

 

7.2. Farmacovigilância 

O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento e aplicação do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF), tendo este sido criado em 1992. Os profissionais de 

saúde do HML, incluindo os farmacêuticos hospitalares, têm a obrigação de reportar à Unidade 

de Farmacovigilância do Norte as reações adversas que possam ocorrer com o uso de 

medicamentos. Deve, assim, haver um registo adequado de qualquer reação adversa grave ou 

não esperada a um medicamento e as notificações devem ser enviadas de forma imediata para 

o SNF [3]. 

Atualmente no HML é feito um estudo no âmbito da farmacovigilância em relação à 

olanzapina pois alguns médicos referiram que o medicamento genérico dispensado pelos SF, 

adquirido de acordo com a legislação em vigor, não está a ter a eficácia terapêutica esperada. 

Assim, neste momento está a ser reunida informação sobre este medicamento. Tratando-se de 

um medicamento cuja eficácia só pode ser avaliada após um longo período de tempo, 
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envolveram-se vários médicos de um serviço clínico do HML em conjunto com uma 

farmacêutica dos SF, estando a ser reunida informação sobre o medicamento. Estes são 

responsáveis por verificar o efeito terapêutico e número de lote do medicamento e, se no final 

houver realmente suspeita de falta de eficácia, esta será reportada à Unidade de 

Farmacovigilância do Norte.  

 

7.3. Farmacocinética Clínica 

A farmacocinética tem como objetivo estabelecer uma terapêutica individualizada, 

controlando os níveis séricos do fármaco e garantindo que estes se encontram dentro da janela 

terapêutica. A monitorização das concentrações séricas é, assim, bastante vantajosa pois 

permite administrar a dose certa sem o perigo de subdosagem ou sobredosagem [3]. 

No HML é frequente realizar-se o pedido de doseamento do lítio, valproatos e 

carbamazepina contudo estes ocorrem noutro hospital e sem conhecimento dos resultados por 

parte dos SF, o que não permite fazer ajuste de doses individualizadas. Assim, no laboratório 

de análises clínicas do HML apenas se faz a pesquisa de drogas de abuso. 

 

7.4. O Farmacêutico como integrante de equipas multidisciplinares 

O farmacêutico deve colaborar com outros profissionais de saúde de modo a melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados ao doente. Durante o estágio, e no decorrer de um 

pedido por parte de uma médica psiquiatra, realizámos um trabalho de pesquisa sobre as 

interações do palmitato de paliperidona injetável, um antipsicótico usado no tratamento da 

esquizofrenia (Anexo XII). Foram encontradas inúmeras substâncias que apresentam interação 

com a paliperidona, sendo que muitas das interações encontradas eram interações graves com 

fármacos frequentemente prescritos no HML, como a loperamida. Devido a isso, surgiram 

também preocupações acerca da utilização da loperamida como obstipante pelos doentes do 

HML, razão pela qual procedemos à pesquisa sobre as suas interações (Anexo XIII). 

 

7.5. Seguimento farmacoterapêutico 

De forma a detetar problemas relacionados com os medicamentos e de forma a prevenir 

resultados negativos associados à medicação, procedemos à análise de casos clínicos e 

respetiva farmacoterapia de doentes do HML (Anexo XIV, Anexo XV e Anexo XVI). Para cada 

caso foi tida em conta a história clínica do doente e para cada medicamento foi averiguada a 

sua necessidade, efetividade e segurança. Tendo noção de que o farmacêutico não é 

responsável por diagnosticar doenças e que não deve alterar posologias prescritas, a não ser 

que tal esteja previsto num protocolo terapêutico, no final de cada caso clínico foram apenas 

documentadas as conclusões obtidas. 

 
7.6. Reconciliação Terapêutica 
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A reconciliação de medicamentos na admissão dos doentes é da responsabilidade de 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e TDT. O objetivo é assegurar que os medicamentos 

prescritos no momento da admissão do doente são aqueles que o doente estava a tomar antes 

da mesma. Assim, compara-se a farmacoterapia pré-hospitalar com a prescrição hospitalar, o 

que pode levar à deteção de erros de medicação. Estas diferenças entre a medicação são 

classificadas como discrepâncias e podem dever-se a diferentes doses, frequências ou vias de 

administração ou até à omissão ou duplicação do medicamento. As discrepâncias podem ser 

intencionais ou não intencionais, sendo que as intencionais devem ser documentadas e as não 

intencionais são as que requerem intervenção do farmacêutico. 

Podem definir-se três fases da reconciliação terapêutica: 

 Recolha e registo de informação relativa à medicação do doente - devem ser 

consideradas as prescrições médicas, embalagens trazidas ao hospital e informações 

obtidas junto do doente, família/cuidadores, médico de família ou farmacêutico 

comunitário (ver Anexo XVII). 

 Comparação da medicação prescrita na admissão com a medicação pré-hospitalar - 

deve ser feita dentro de 24 a 72 horas após admissão do doente. 

 Identificação, registo e comunicação das discrepâncias encontradas - o farmacêutico é 

responsável por registar a informação e sugerir alterações ao regime 

farmacoterapêutico [13]. 

 

7.7. Outros trabalhos desenvolvidos durante o estágio 

Durante o estágio observámos que a crescente complexidade e número de novos 

medicamentos justifica a necessidade de transmissão de informação científica sobre 

medicamentos a outros profissionais de saúde. Deste modo, efetuámos uma revisão e 

subsequente elaboração de uma tabela em que se listam os principais centros de informação 

de medicamentos e respetivos contactos (Anexo XVIII). 

Tivemos também oportunidade de reunir informação acerca das diferenças entre três 

espessantes existentes no mercado: Resource
®
 Espessante, Resource

®
 Espessante Clear e 

Nutilis Powder
®
 (Anexo XIX). Esta pesquisa surgiu da necessidade de averiguar qual a opção 

mais segura para ser utilizada no tratamento dos doentes do HML com disfagia orofaríngea. 

Por fim, assistimos a uma reunião formativa promovida pela equipa de prevenção da 

violência em adultos do HML direcionada aos profissionais de saúde com o tema “Casas de 

família e urgências psiquiátricas violentas – Fluxogramas de comunicação e intervenção” 

(Anexo XX). 
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8. Sistema de Garantia da Qualidade 

Em saúde, define-se qualidade como o conjunto de propriedades e qualidades de um 

serviço de saúde que confere a capacidade de satisfazer adequadamente as necessidades dos 

doentes. 

Um sistema de garantia da qualidade tem por base a existência de procedimentos 

padronizados. Estes devem ser escritos e regularmente revistos e atualizados, devendo indicar 

o que se faz e como se faz em relação a todas as atividades. Para além disso, é importante 

considerar a gestão do risco, ou seja, devem ser implementados planos para proteger as 

estruturas e as pessoas. Os Sistemas de Gestão de Qualidade promovem a validação destes 

procedimentos, promovendo a melhoria contínua da qualidade [3]. 

Existem vários sistemas de Gestão da Qualidade. O HML encontra-se acreditado e 

certificado pela Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS), uma entidade acreditadora 

britânica que supervisiona e acredita unidades de cuidados de saúde em todo o mundo. O 

processo de acreditação envolve a realização de auditorias externas por parte de um grupo de 

auditores com conhecimentos a nível hospitalar [1] [14]. 

Para além das auditorias externas, são também feitas auditorias internas, sendo 

estabelecido um plano anual de auditorias da qualidade pelo Núcleo de Auditoria da Qualidade. 

O HML promove também auditorias no âmbito da DGS, nas quais, com base em orientações e 

normas da mesma, avalia várias áreas como a transferência de informação nas transições de 

cuidados, identificação inequívoca do doente, prevenção de úlceras de pressão e prevenção de 

quedas [12]. 

Nos SF, as auditorias incidem sobre os métodos de trabalho e a sua concordância com os 

procedimentos documentados, nomeadamente a nível da rotação de stocks, dispensa e 

administração, eliminação e prescrição. Os resultados da auditoria devem ser reportados e 

devem ser utilizados para corrigir situações ou reformular os procedimentos, sempre com o 

objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

No âmbito de uma auditoria a hábitos de prescrição terapêutica sobre interações 

medicamentosas ficou demonstrado que estas são muito prevalentes, sendo que cerca de 10% 

foram consideradas graves. Também aqui ficou demonstrada a importância do farmacêutico 

hospitalar, devendo este zelar pela segurança do doente polimedicado, evitando a morbilidade 

e mortalidade iatrogénica. 
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Conclusão 

O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Magalhães Lemos 

possibilitou que se estabelecesse um contacto muito próximo com a realidade da Farmácia 

Hospitalar em Portugal. 

Dada a natureza do hospital, foi possível adquirir vários conhecimentos acerca da área da 

psiquiatria, nomeadamente a nível da terapêutica medicamentosa e do seu circuito, o que se 

traduziu numa experiência única. Apesar de não termos possibilidade de contactar com 

algumas valências existentes noutros hospitais, acabamos este estágio com a certeza de que 

foi bastante enriquecedor para nós enquanto futuras farmacêuticas, a nível do desenvolvimento 

de competências profissionais e pessoais. 

Ficou bastante claro para nós que o farmacêutico tem uma grande importância no âmbito 

hospitalar, sendo essencial o seu papel na ajuda da melhoria do estado de saúde dos doentes 

nomeadamente na prevenção de erros associados à medicação, garantia de um plano 

farmacoterapêutico adequado a cada doente e promoção da farmacovigilância. A sua 

integração em equipas multidisciplinares promove uma abordagem mais abrangente e 

sustentada do estado de saúde do doente e sua manutenção. Para além disso, o farmacêutico 

assume-se como um profissional indispensável na área da farmacoeconomia, particularmente 

pela promoção da racionalização da terapêutica, aquisição de produtos farmacêuticos e gestão 

de stocks. 

De seguida apresentamos uma tabela que resume todas as atividades desenvolvidas ao 

longo deste estágio. 

 

  



20 

Atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular - síntese 

 

Seleção, aquisição e 

armazenamento de 

produtos 

farmacêuticos 

 Análise dos consumos de antipsicóticos injetáveis no ano de 

2016 

 Reorganização do armazém pelo sistema kanban 

 Análise de pedidos de medicamentos extra-formulário 

 Receção e conferência dos produtos farmacêuticos 

adquiridos 

 Armazenamento de produtos farmacêuticos 

 Verificação dos prazos de validade 

Validação de 

prescrições médicas 

 Observação e realização de validações de prescrições 

médicas 

Distribuição de 

medicamentos 

 Preparação dos módulos de distribuição individual diária em 

dose unitária 

 Reposição do stock dos armazéns avançados 

 Observação do procedimento de dispensa de psicotrópicos 

e estupefacientes 

 Observação dos locais de armazenamento dos gases 

medicinais 

Produção e controlo de 

medicamentos 

 Reacondicionamento de medicamentos por reembalagem e 

reetiquetagem 

Farmácia Clínica 

 Pesquisa sobre as interações da paliperidona injetável 

 Pesquisa sobre as interações da loperamida 

 Análise e resolução de casos clínicos - polimedicação, 

psicose esquizofrénica e intoxicação por metais pesados 

 Pesquisa e listagem dos centros de informação de 

medicamentos 

 Pesquisa das diferenças entre três espessantes 

comercializados 

Sistema de Garantia da 

Qualidade 

 Participação em auditorias internas ao stock dos serviços 

(Psicogeriatria, C3 e C4) 

Eletroconvulsivoterapia  Observação de dez sessões de tratamento 
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Anexo I – Gráficos representativos dos consumos mensais e trimestrais de antipsicóticos injetáveis de ação 
prolongada no HML. 

(*) – previsão de consumo para o primeiro trimestre de 2017 (nº de unidades em janeiro de 2017x3) 
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Anexo II - Exemplo de uma justificação da prescrição de um medicamento extra-formulário. 
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Anexo III - Guia de entrada de produtos farmacêuticos no Hospital Magalhães Lemos. 
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Anexo IV - Justificação da prescrição de palmitato de paliperidona (Xeplion). 

 

 

 

  



32 

Anexo V - Lista de verificação de medicação no serviço de Psicogeriatria. 
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Anexo VI - Lista para reposição do stock de urgência do armazém avançado do Serviço B3. 
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Anexo VII - Lista para reposição de stock de multidoses do armazém avançado do Serviço de Reabilitação. 
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Anexo VIII - Inventário/Verificação dos produtos farmacêuticos no Saco de emergência. 
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Anexo IX – Exemplo de uma justificação clínica preenchida da prescrição de antibióticos. 
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Anexo X - Relatório de medicamento reembalado. 
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Anexo XI - Lista de medicamentos de alerta máximo. 
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Anexo XII - Projeto: Interações do palmitato de paliperidona. 
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Anexo XIII - Projeto: Interações da loperamida. 



 

 

 

 
42 

  



 

 

 

 
43 

  



 

 

 

 
44 

  



 

 

 

 
45 

  



 

 

 

 
46 



 

 

 

 
47 

Anexo XIV - Caso Clínico 1: Polimedicação. 
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Anexo XV - Caso Clínico 2: Psicose. 



 

 

 

 
51 

 



 

 

 

 
52 



 

 

 

 
53 



 

 

 

 
53 

 

 



 

 

 

 
54 

 

  



 

 

 

 
55 

Anexo XVI - Caso Clínico 3: Toxicidade por metais pesados. 
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Anexo XVII - Recolha de dados para reconciliação terapêutica. 
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Anexo XVIII - Projeto: Lista de Serviços de Informação de Medicamentos. 
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Anexo XIX - Projeto: Comparação de espessantes contendo amido de milho modificado e/ou goma xantana. 
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Anexo XX - Programa da formação frequentada no âmbito do tema "Casas de Família e Urgências Psiquiátricas Violentas" 
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